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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,
Zapraszam Państwa do lektury dwudziestego czwartego numeru kwartal-
nika „Inicjatywy Jerzmanowskie”, w którym przedstawiony został obraz 
prowadzonych i zakończonych przedsięwzięć.

Cieszę się, że w tym numerze swoje miejsce znalazły także inwestycje 
i otrzymane dofinansowania. Nie brakuje na stronicach tego wydania 
dowodów na to, że rozwój Gminy Jerzmanowa nie zwolnił ani na chwilę. 
Świadczy o tym chociażby nasze siódme miejsce wśród gmin wiejskich  
w Polsce w rankingu „Kondycja finansowa samorządów u progu pande-
mii” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego  
WSPÓLNOTA. 

Czerwiec to również zakończenie roku szkolnego i rozpoczęcie wakacji, 
dlatego też pragnę wszystkim pracownikom naszych placówek oświato-
wych serdecznie podziękować za efektywną pracę, zwłaszcza w tym trud-
nym dla nas wszystkich czasie, a rodzicom za współpracę ze szkołą  
i samorządem gminnym. Uczniom zaś, gratuluję zdobytych wyników  
w nauce. Mam nadzieję, że czas zasłużonego odpoczynku zostanie wyko-
rzystany w pełni, by nabrać sił przed kolejnym rokiem szkolnym. 

Na wakacyjny czas wszystkim życzę: słońca, radości i bezpiecznego wy-
poczynku, abyśmy już we wrześniu spotkali się, stając u progu nowych 
wyzwań.

Wakacje to również rozpoczynające się żniwa - okres wieńczący trud, któ-
ry rolnicy codziennie wkładają w uprawianie i pielęgnowanie ziemi. To 
czas wytężonej pracy i ogromnego wysiłku mieszkańców wsi. Towarzyszy 
temu zmęczenie i pośpiech, a praca w gospodarstwach rolnych wykony-
wana jest często w zmiennych warunkach atmosferycznych, w czasie upa-
łu, burz i ulewnych deszczy. Na polach od rana do późnego wieczoru pra-
cują maszyny rolnicze. Życzę naszym Rolnikom dobrej pogody i obfitych 
zbiorów, a przede wszystkim bezpiecznej i bezwypadkowej pracy.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA
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wisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. 
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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; 
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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: 
Justyna Tórz
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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.

Gmina Jerzmanowa w doskonałej kondycji!
Gmina Jerzmanowa znalazła się w ekskluzywnym gronie osiągającym nadwyżkę per capita przekraczającą 
1000 zł, plasując się na siódmym miejscu wśród gmin wiejskich w Polsce w rankingu „Kondycja finansowa 
samorządów u progu pandemii” opublikowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA. 

obraz finansów samorządowych, uwzględ-
niający z jednej strony to, co dzieje się  
w najmniejszych gminach, z drugiej zaś to, 
na jakie inwestycje mogą sobie pozwolić 
największe metropolie. Nadwyżka ope-
racyjna prezentowana jest w zestawieniu 
per capita, tzn. w podziale na liczbę miesz-
kańców, od nadwyżki najwyższej do naj-
niższej. W tabelach prezentowane są dwie 
wartości: za rok 2019 oraz uśrednione za 
lata 2017–2019. Wyniki zostały opracowa-
ne na podstawie danych zebranych przez 
Ministerstwo Finansów i są to najbardziej 
aktualne informacje na dzień publikacji, 
ponieważ wyniki roku 2020 są nadal nie-
dostępne. 

Lp. Gmina Województwo
Nadwyżka 
operacyjna 

netto per-capita 2019

Średnia nadwyżka 
operacyjna netto 

per-capita 2017-2019
1 Kleszczów łódzkie 15790,54 14652,78
2 Rząśnia łódzkie 4325,89 4036,09
3 Kobierzyce dolnośląskie 3312,79 3109,45
4 Grębocice dolnośląskie 2224,12 2469,83
5 Szczerców łódzkie 2350,49 2230,74
6 Gromadka dolnośląskie 2219,64 1983,27
7 Jerzmanowa dolnośląskie 1604,90 1953,66
8 Michałowice mazowieckie 1821,50 1917,36
9 Baranów wielkopolskie 2202,34 1900,06
10 Dobra (Szczecińska) zachodniopomorskie 1744,93 1658,69

Zestawienie opracowane przez prof. Paw-
ła Swianiewicza oraz dr Julitę Łukomską 
z Uniwersytetu Warszawskiego (Katedra 
Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale 
Geografii i Studiów Regionalnych) doty-
czy średniej nadwyżki operacyjnej net-
to osiągniętej przez samorządy w latach 
2017–2019. 

Ranking dostępny pod adresem www.
wspolnota.org.pl zawiera zestawienie 
samorządów w siedmiu kategoriach:  
(1) województwa, (2) powiaty, (3) miasta wo-
jewódzkie, (4) miasta na prawach powia-
tów, (5) miasta powiatowe, (6) inne miasta 
oraz (7) gminy wiejskie. Podział na katego-
rie pozwala uzyskać najbardziej precyzyjny 

– Dbałość o zaspakajanie potrzeb naszych 
mieszkańców oraz śmiałość w realizacji kolej-
nych inwestycji przy rozsądnym i zrównowa-
żonym konstruowaniu budżetu, sprzyja wy-
pracowywaniu nadwyżki operacyjnej. Na stan 
naszego budżetu i wysokość nadwyżki pozytyw-
nie wpływają również pozyskiwane z sukcesem 
środki unijne, pozwalają bowiem realizować 
istotne zadania bez angażowania środków wła-
snych – mówi Wójt Lesław Golba.  JT 

Widno jak w słoneczny dzień  
- nowe oświetlenie uliczne

Nowe ogrodzenie  
przy WDK, remizie oraz  
amfiteatrze w Jaczowie

Nowe oświetlenie wykonano w Gaikach – 12 słupów w kierunku placu 
zabaw i boiska, a także dwa słupy w górnej części Maniowa. Nowo-
czesne lampy uliczne LED, przyczyniają się do poprawy bezpieczeń-
stwa oraz znajdują bezpośrednie przełożenie na poprawę widoczności 
w tych miejscach. Sotys Gaików – Zbigniew Skowronek złożył pisem-
ne podziekowanie do wójta w imieniu mieszkańców za wykonanie 
oświetlenia.

Blisko 100 metrów ogrodzenia 
powstało przy WDK, Remizie 
oraz amfiteatrze w Jaczowie. 
Ogrodzenie metalowe panelowe 
z pewnością posłuży mieszkań-
com na wiele lat. 

Gmina co roku planuje w budżecie 
zadania polegające na budowie no-
wego bądź modernizacji istniejącego 
oświetlenia ulicznego na swoich dro-
gach gminnych. Projekty, w sposób 
bezpośredni pozwoliły na znaczne 
podniesienie standardu i jakości 
życia lokalnej społeczności. Oświe-
tlenia zostały wykonane na ciągach 
komunikacyjnych, które cechują się 
dużym natężeniem ruchu – zatem za-
letą nowych oświetleń będzie zwięk-
szenie poczucia bezpieczeństwa dla 
tych, którzy wieczorną porą korzy-
stają z naszych dróg i ulic.  JT

Wybudowany w latach 80-tych płot od 
dłuższego czasu nie spełniał swojej funkcji. 
Stara siatka i betonowe przęsła wymagały 
ciągłych napraw. Nowe ogrodzenie zapew-
ni bezpieczeństwo przebywającym na tym 
terenie, a także będzie współgrać z estety-
ką  budynku WDK, remizy  oraz amfiteatru. 
Ponadto w ramach zadania wykonano nasa-
dzenia w postaci 50 szt. laurowiśni.
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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
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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

Stodoła Kultury oficjalnie 
odebrana!
26 kwietnia zakończony został obiór świetlicy z kręgielnią w Jerzmanowej. Tym samym dobiegła końca 
jedna z największych inwestycji w historii gminy. Cegły, kamienie, metalowe elementy konstrukcyjne, 
stare drewniane belki obecnością i wyglądem przywodzą na myśl zamierzchłą przeszłość.  

W odbiorze uczestniczy-
li: Wójt Gminy Lesław 

Golba, pracownicy 
urzędu, przewod-
niczący Rady 
Gminy, inspek-
torzy nadzoru 
budowlanego, 
dyrektor Gmin-
nego Centrum 

Kultury w Jerz-
manowej, radni, 

sołtys Jerzmanowej 
wraz z przedstawi-

cielami Rady Sołeckiej 
oraz wykonawca robót firma 

Budrem w osobach prezesów i kierownika 
budowy. 

– To nasza największa inwestycja, któ-
rą dotychczas wykonywaliśmy – powiedział 
Prezes Budremu Marcin Krotla.  

Fundamenty i mury zostały wzniesio-
ne z kamienia granitowego, frezy i gzymsy  
z nietynkowanej cegły. Te wszystkie zacho-
wane elementy pieczołowicie odrestau-
rowane swoimi kolorami i pozostawianą 
fakturą, kojarzą się z bajkową przeszło-
ścią. Ponad 130 letnie belki w części starej 
stodoły, na których widać upływający czas 
przywodzą na myśl ciepło i bezpieczeń-
stwo. W oborze natomiast widać ducha 
postępu - ściany przywołujące dawne prze-
znaczenie otulone barwami narodowymi  
w nowoczesnym wydaniu. Meble, kanapy 
i oczywiście dwa pełnowymiarowe tory do 
gry w kręgle dla dorosłych i dwa tory dla 
dzieci robią wrażenie, że aż trzeba powie-
dzieć: TU JEST PIĘKNIE!  

Warto przypomnieć, że droga do reali-
zacji tej inwestycji nie była wcale łatwa. 
W 2017 roku wniosek Gminy Jerzmanowa 
o dofinansowanie zadania pn.: Przebudo-

wa stodoły i obory na świetlicę wiejską 
na terenie zespołu pałacowo-parkowego  
w Jerzmanowej, w ramach działania 6.3 
„Rewitalizacja zdegradowanych obsza-
rów” Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 nie został pozytywnie oceniony. 
Dopiero we wrześniu 2018 roku po odwo-
łaniu się gminy  została przyznana dotacja 
w kwocie blisko 4 mln złotych. Wtedy też 
zwarzywszy na ochronę konserwatorką 
została podjęta przez władze gminy trud-
na decyzja o przebudowie starych, popa-
dających w ruinę budynków na świetlicę  
i kręgielnię.  

– Nie byłoby możliwe wykonanie tego 
zadania bez własnych umiejętności głównego 
wykonawcy, ale także bez umiejętności doboru 
odpowiednich podwykonawców i firm, które z 
nim współpracują. Jedynie ci, którzy tutaj nie 
przyjdą i nie zobaczą zarówno tych pomieszczeń 
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głównych, ale również serca w postaci maszy-
nowni na poddaszu czy chociażby tych zapleczy, 
mogą być malkontentami i mówić, że kilkana-
ście milionów złotych łącznie z dotacją wyda-
nych na tę inwestycję, nie powinny być wydane. 
Jestem zupełnie innego zdania! I mam nadzieję, 
że większość mieszkańców ma podobne zdanie. 

Zagospodarowanie przypałacowego 
parku coraz bliżej! 
Przypałacowy park w Jerzmanowej wypięknieje. Wyłoniono wykonawcę na zagospodarowanie terenu 
przy pałacu. Za kwotę ponad 840 tysięcy złotych zostaną wykonane ścieżki, alejki, oświetlenie oraz fon-
tanny w nawiązaniu do historycznego założenia pałacowo–parkowego.

Pieniądze na tą inwestycję pochodzą z Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 
(RFIL) to program, w ramach którego rządo-
we środki trafiają do gmin, powiatów i miast 
w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. 
Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Fun-

duszu Przeciwdziałania COVID-19. Otrzy-
manie dotacji poprzedziły złożone przez 
Gminę wnioski o wsparcie inwestycji.

– Możemy to miejsce zmieniać dzięki po-
zyskiwanym środkom i dzięki temu, że od kilku 
lat jesteśmy jako Gmina jego właścicielem – 
mówi wójt gminy Lesław Golba. 

Oprócz 1 mln zł na zagospodarowanie 
parku w Jerzmanowej, Gmina Jerzmano-
wa otrzymała 3 mln 200 tys. zł na budowę 
nowoczesnego kompleksu sportowego  
z kortami tenisowymi, skateparkiem oraz 
całą infrastrukturą, a także 500  000 zł na 
budowę dróg gminnych wewnętrznych: 
ulic Poziomkowej na długości ok. 290 m, 
Aroniowej na długości ok. 210 m i Śliwko-
wej na długości ok. 130 m w Jerzmanowej, 
w tym budowa jezdni, chodników, miejsc 
postojowych, zjazdów wraz z budową od-
cinka sieci kanalizacji deszczowej, budo-
wą linii kablowej oświetlenia oraz sieci 
wodociągowej.

Pragniemy przypomnieć, iż łączna 
kwota przyznana Gminie Jerzmanowa ze 
środków Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych to aż 5 866 734 zł. 

Ale to nie wszystko! Po raz kolejny zna-
lazłyśmy się na liście gmin, które otrzymały 
wsparciez Rządowego Programu Inwesty-
cji Lokalnych. Tym razem przydzieloną pulę  
– 1 000 000 zł – stanowią środki dla gmin, 
w których funkcjonowały państwowe go-
spodarstwa rolne, tzw. PGR-y. Otrzymane 
pieniądze zostaną przeznaczone na rewita-
lizację Pałacu w Jerzmanowej.  JT

Kiedy już będzie można skorzystać z tych obiek-
tów, każdy doceni ten trud i pracę, którą włożyli-
śmy jako inwestor razem z moimi współpracow-
nikami. Nie robimy tych inwestycji dla siebie tu  
i teraz – robimy je dla przyszłych pokoleń, dla 
naszych dzieci i wnuków. I jestem przekonany, że  
w konkursie „Modernizacja Roku & Budowa 

XXI w.” mamy ogromne szanse na wygraną! 
Dziękuję wykonawcy, podwykonawcom, wszyst-
kim inżynierom, inspektorom nadzoru, kierow-
nikom referatów UG Jerzmanowa i każdemu pra-
cownikowi budowlanemu za to, że dziś jesteśmy  
w tym miejscu i możemy podpisać protokół od-
bioru – powiedział Wójt Lesław Golba.  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 40.6

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Dragon ma szatnię na medal! 
W maju miał miejsce odbiór prac związanych z remontem szatni sportowej klubu WKS Dragon Jaczów.  
Roboty obejmowały całościowy zakres począwszy od elektryki oświetlenia i ogrzewania, a skończywszy 
na nowych płytkach i ścianach. Wymienione zostały również wszystkie drzwi wewnętrzne oraz sanitaria-
ty i kabiny prysznicowe. Pomieszczenia zyskały nowoczesny i estetyczny wygląd.

- Myślę, że w tych nowoczesnych warunkach 
wszyscy zawodnicy, jak i działacze oraz sędzio-
wie, będą mogli czuć się dobrze. Nie jest to 
pierwsza inwestycja gminna na tym obiekcie. 

Przypomnę, że w ostatnich latach wykonaliśmy 
nową elewację na całym budynku, ale także ogro-
dziliśmy cały teren łącznie z boiskiem. Szanujcie  
i dbajcie o to, aby jak najdłużej te szatnie tak wy-

glądały jak obecnie, gdyż wpływać to będzie na 
Wasz wizerunek w oczach gości przybywających 
do Jaczowa na mecze piłkarskie – powiedział 
wójt podczas oficjalnego odbioru.  JT

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chry-
stusa, czyli Boże Ciało to forma uczczenia 
Jezusa Chrystusa w Najświętszym  
Sakramencie. Tradycyjnie już tego dnia pro-
cesje przechodził ulicami gminy. W Jaczowie 
wartę honorową pełnili harcerze. 

Boże Ciało z Harcerzami Pierwszy punkt Prawa Harcerskiego 
brzmi: „Harcerz służy Bogu i Polsce i su-

miennie spełnia swoje obowiązki”. 
W Przyrzeczeniu Harcerskim jest 
również odniesienie do służby 
Bogu: „Mam szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę Bogu, lu-
dziom i Ojczyźnie, nieść chętną 
pomoc bliźnim i być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu”. Harcerze 
ze 125 Jaczowskiej  Drużyny Har-
cerzy „Husaria” im. Księcia Jere-
miego Wiśniowieckiego wystawili 
wartę honorową przy ołtarzu  usy-
tuowanym pod Krzyżem Żołnierzy 
Wyklętych na zbiegu ulic Kwiato-
wej oraz Wiertniczej w Jaczowie. 
– Pokazujemy w ten sposób, że na-
sza wiara i wiara całego harcerstwa  
w Boga stoi ponad przeciwnościami  
i żadna siła nie zdoła nas odciągnąć 
od Boga, Kościoła i wartości zapisa-

nych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim – 
mówi drużynowy Mikołaj Sokalski. 
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Podczas uroczystej sesji Rady Gminy Jerzmanowa, która odbyła się 16 czerwca w świetlicy wiejskiej  
w Smardzowie, Wójt Gminy Lesław Golba otrzymał wotum zaufania poprzedzone debatą nad raportem  
o stanie Gminy oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok. 

Wójt z absolutorium

Przygotowany przez Wójta raport, stano-
wi podsumowanie rocznej działalności 
Wójta, ze szczególnym uwzględnieniem 
programów, strategii i uchwał rady Gmi-
ny oraz pozwala ocenić skuteczność pracy 
samorządu. Wójt przedstawił prezentację 
multimedialną, przedstawiającą najważ-
niejsze ubiegłoroczne inwestycje, dane fi-

nansowe, informacje z działalności urzędu 
i gminnych jednostek oraz dane liczbowe 
z różnych obszarów Gminy. Radni Gminy 
docenili realizację ubiegłorocznego bu-
dżetu, realizacje inwestycji współfinanso-
wanych ze środków zewnętrznych. 

Na liście zadań zrealizowanych w ubie-
głym roku są m.in.  przebudowa stodoły  

i obory na świetlicę wiejską na terenie ze-
społu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej, 
budowa przedszkola o żłobka gminnego  
w Jaczowie oraz budowa dróg m.in. ul. 
Smardzowskiej i ul. Cyprysowej w Jaczowie. 

– Pozwólcie Państwo, że podziękuję Rad-
nym za dobrą współpracę. Dziękuję wszystkim 
pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek 
organizacyjnych. Dziękuję Sołtysom oraz 
wszystkim organizacjom i stowarzyszeniom za 
to, że wspólnie dobrze przepracowaliśmy ten 
trudny rok 2020 dając mieszkańcom gminy 
Jerzmanowa poczucie bezpieczeństwa i stabil-
ności. Nasze wspólne działania doprowadzają 
do widocznego rozwoju gminy. Dziękuję – po-
wiedział wójt na zakończenie sesji. 

Dzień później w Urzędzie Gminy cze-
kała niespodzianka ! Pracownicy tradycyj-
nie złożyli wójtowi gratulacje i wręczyli 
bukiet kwiatów. 

– Dziękuję za wzajemną życzliwość, do-
brą obsługę mieszkańców i bardzo dobre pro-
wadzenie zadań oraz wsparcie, które mam od 
Was wszystkich . To nasze wspólne 10 już ju-
bileuszowe absolutorium! – powiedział wójt. 
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Michał Poprawski, mieszkaniec Smardzowa, w swojej karierze sportowej odnotował wiele wspaniałych 
sukcesów. Wielokrotnie zajmował miejsce na podium w zawodach rangi wojewódzkiej (skok w dal, bieg  
na 2 km z przeszkodami, trójskok i inne biegi). Zdobywał medale na zawodach powiatowych, między- 
szkolnych oraz wielu innych. Zajął 5 miejsce na Mistrzostwach Polski rocznika U16 w biegu sztafetowym 
i 13 miejsce na tych samych zawodach w biegu przez płotki na 200 m. Jest stypendystą dolnośląskiego 
programu stypendialnego zDolny Śląsk w kat. sportowej gdzie tylko 15 osób z całego województwa ma 
szansę na to wyróżnienie. Michał otrzymuje również Stypendium Wójta Gminy Jerzmanowa, a także od 
ośmiu lat jest członkiem zespoły folklorystycznego „Jaczowiacy”. W historii naszej gminy jest najlepszym 
uczniem, kończąc szkołę podstawową ze średnią 6.0! Jak on to robi? Jak znajduje czas na wszystko? Jaka 
jest jego recepta na sukces? O tym opowiada Michał w rozmowie z Justyną Tórz.   

„Wierzę, że największe sukcesy 
są jeszcze przede mną…” 

J: Jak to jest możliwe – średnia 6.0 na 
zakończenie szkoły?

M: Niejednokrotnie udowodniłem so-
bie, że wszystko jest możliwe, ale szczerze 
mówiąc to nie jest to dla mnie jakiś wiel-
ki powód do dumy, oceny nie znaczą zbyt 
wiele o nas samych i nie są obiektywnym 
wyznacznikiem wiedzy. Sporo osób gdy 
słyszy o takim wyniku myśli sobie, że nie 
robię nic innego poza nauką. Jednak szko-
ła nie jest najważniejszą rzeczą w moim 
życiu. Owszem, osiągnięcie takiego celu 
daje wiele  motywacji bo przecież każdy 
z nas chce być w jakiś sposób wyjątko-
wy, ale muszę podkreślić, że nie czuję się 
w żaden sposób lepszy od innych z tego 
powodu. Oceny w dużej mierze zależą od 
nauczycieli jakich się akurat ma i wielu 
innych czynników - nie tylko posiadanej 
wiedzy na temat zagadnień z podstawy 
programowej. Nie zawsze warto dążyć do 

takich idealnych wyników za wszelką cenę 
- są zwyczajnie ważniejsze rzeczy na które 
można poświęcić swój czas. Ja po prostu 
dostrzegłem okazję, żeby taki wynik osią-
gnąć i uznałem, że warto ją wykorzystać.

J: Ulubiony przedmiot i dlaczego?
M: Nie bez powodu jestem na profilu 

matematyczno-geograficznym, może nie 
wszystkie zagadnienia omawiane w szkole 
są dla mnie bardzo interesujące, ale w więk-
szości  tematy związane ze środowiskiem  

i złożonością natury jaka nas otacza, a także 
te związane z logicznym myśleniem i rze-
czowym podejściem do pewnych spraw są 
w centrum moich upodobań. I jak zainte-
resowanie matematyką odnalazłem w sobie 

sam to geografią w dużej mierze zaintere-
sowała mnie moja niesamowita nauczyciel-
ka geografii (i tym samym wychowawczyni), 
która rozbudziła we mnie ciekawość do 
zgłębiania wiedzy na temat otaczającego 
nas świata. Poza tym świetnie czuję się na 
lekcjach filozofii i językach.

J: Dlaczego lekkoatletyka?
M: Nigdy nie interesowałem się spor-

tem jakoś wyjątkowo mocno, od zawsze 
wolałem - i nadal wolę - ciekawą książ-
kę albo rozmowę od oglądania meczu 
czy grania w piłkę nożną. Moja przygoda  
z lekkoatletyką rozpoczęła się pod koniec 
piątej klasy, kiedy to mój aktualny trener 
(a poza tym niesamowity człowiek) przy-
szedł do mojej dawnej szkoły i szukał osób, 
które chciałyby dołączyć do klubu PIAST 
GŁOGÓW. Nie byłem jakoś wyjątkowo 
utalentowany, wtedy bieganie nie było pa-
sją, którą chciałbym rozwijać - po prostu 
robiłem to w czym byłem dobrym, a tym 
samym sprawiało mi przyjemność. Do dziś 
nie traktuję tego jako obowiązek, robię to 
dla zdrowia, dla dobrego samopoczucia  
i dla własnego rozwoju – stypendia, meda-
le i wyróżnienia są motywującym dodat-
kiem, ale nie celem samym w sobie.

J: Jak Ci się udaje łączyć naukę  
i sport, i co jest ważniejsze?

M: Wiele osób twierdzi, że nie ma cza-
su na to czy tamto, ucząc się nie są w stanie 
wygospodarować czasu na inne aktywno-
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Jestem dumny z wad jakie w sobie dostrzegam, 
bo dzięki temu mam szansę na stanie się  
lepszym człowiekiem
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ści - myślę, że jestem dowodem na to, że 
jednak można. Zgadza się, czasem wymaga 
to poświęceń i nierzadko muszę odmówić 
znajomym wyjścia na dwór w weekend, ze 
względu na kolejne zawody lub natłok pra-
cy, ale staram się znajdować złoty środek 
między sportem, edukacją i rozwojem oso-
bistym - co jak widać po efektach udaje się 
całkiem owocnie. 

J: Z czego jesteś najbardziej dumny?
M: Największym powodem do dumy 

nie są dla mnie moje wyniki sportowe 
czy naukowe, o wiele ważniejsze jest dla 
mnie to jakim człowiekiem jestem. Jestem 
dumny z wad jakie w sobie dostrzegam, bo 
dzięki temu mam szansę na stanie się lep-
szym człowiekiem. Cieszę się gdy czasem 
spoglądam wstecz i widzę jak wiele uda-
ło mi się osiągnąć. Wierzę jednak, że naj-
większe sukcesy są jeszcze daleko przede 
mną.

J: Masz jakieś hobby oprócz sportu?
M: Mam, ale ciągle robię coś nowego, 

nie lubię rutyny i uwielbiam różnorod-
ność. W wolnych chwilach kocham czy-
tać - głównie książki z tematyki rozwoju 
osobistego, ale nie ograniczam się tylko do 
tego, często sięgam też po tytuły zakresu 
ekonomii, psychologii i fantastyki. Poza 
tym interesuję się technologią, słucham 
podcastów, a w ostatnim czasie staram się 
nauczyć gry na gitarze, kocham też goto-
wać i chodzić po górach. Od czasu do cza-
su cenię sobie dobry film lub granie w gry 
- zarówno te planszowe jak i komputerowe 
- w doborowym towarzystwie.

J: Jak Ci idzie nauka w szkole średniej?
M: Bywają wzloty i upadki, zresztą 

chyba wszyscy negatywnie odczuli skutki 
pandemii, ale staram się wykorzystywać 
ten czas najlepiej jak potrafię, robię wie-
le rzeczy, na które w normalnym systemie 
nie miałem czasu. Nie skupiam się też tak 
mocno na ocenach - w szkole średniej nie 
mają one już tak wielkiego znaczenia, ale 
mimo to wyniki mam całkiem dobre, już 
teraz mogę powiedzieć, że pod koniec 
pierwszej klasy wyjdzie mi średnia ocen  
w okolicach 5.4. Skupiam się jednak głównie 
na nauce języków i przedmiotów rozszerzo-
nych (matematyki i geografii) i rozwijaniu 
własnych zainteresowań pozaszkolnych. 
Rozważałem też wybór szkoły we Wrocła-
wiu, ale ostatecznie zdecydowałem się na 
Liceum Ogólnokształcące nr 1 w Głogowie 
i zdecydowanie tego nie żałuję.

J: Czy zdarzają Ci się momenty słabo-
ści? Na przykład totalny brak motywacji  
i marzysz tylko o tym żeby „Leżeć przed TV”?

M: Może nie marzę o tym aby „Leżeć 
przed TV” - bo telewizji na ogół nie oglą-
dam, ale oczywiście, zdarzają się takie mo-
menty obniżonej motywacji, szczególnie  
w ostatnim czasie, gdy nie mam tak częste-
go kontaktu z ludźmi (którzy na ogół dają 
mi sporo energii) i dni są dosyć monoton-
ne. Mam jednak swoje sposoby na takie 

sytuacje, dużo pomaga mi rutyna, wczesne 
wstawanie, a także aktywność fizyczna 
- jestem na takim etapie, że nie wymaga 
to ode mnie siły woli, aby wyjść pobiegać 
lub pojeździć na rowerze, jest to po prostu 
przyjemność. Poza tym staram się wtedy 
robić rzeczy, które nie wymagają ode mnie 
dużego nakładu koncentracji, a i tak są 
przydatne, żeby ten czas nie był całkowicie 
zmarnowany.

J: Co powiesz osobom, które nie mają 
tyle wytrwałości co Ty? Masz jakieś rady?

M: Każdy człowiek jest inny i każdy ma 
inne wrodzone predyspozycje. Dla mnie 
dobrym sposobem jest wyznaczanie sobie 
konkretnych celów i planowanie drogi do 
ich realizacji. Nie zawsze jednak metody, 
które są skuteczne dla mnie będą skutecz-
ne też dla innych, więc ciężko jest mi kon-
kretnie doradzić co mogłoby pomóc, ale 
są pewne żelazne zasady, które powinny 
zdać egzamin u każdego. Jedną z nich jest 
to, żeby każdą zmianę zaczynać od małe-
go kroku - nie od razu Rzym zbudowano,  
a rzucając się na głęboką wodę lub sta-
wiając sobie zbyt ambitne cele, możemy 
szybko się zniechęcić. Obiecując sobie, że 
przykładowo - od dziś będziemy czytać go-
dzinę dziennie, raczej się nam nie uda - za-
czynając jednak od pięciu minut lub jednej 
strony będzie nam znacznie łatwiej zbudo-
wać dobry nawyk. Kolejną radą jest to, aby 
szukać tego, w czym czujemy się mocni lub 

przychodzi nam to łatwiej niż innym, do-
stosowując otoczenie do naszych predys-
pozycji, możemy osiągać niepowtarzalne 
efekty. Ostatnią rzeczą jest to, żeby doce-
niać małe sukcesy, dostrzeganie ich może 
znacząco poprawić naszą wiarę w siebie  
i własne możliwości, a proszę mi uwierzyć 
- taka wiara może naprawdę wiele zdziałać.

J: Jakie masz plany na przyszłość?
M: Nie mam jasno określonych planów 

na przyszłość, i nie czuję, że powinienem 
mieć. Ludzie rzadko realizują plany, które 
mają w młodym wieku, najczęściej lądują 
w całkowicie innym miejscu niż począt-
kowo zakładali. Z resztą wydaje mi się, że 
lepiej jest nie mieć konkretnych planów 
niż je mieć i dowiedzieć się, że nie może-
my ich zrealizować. Nie martwię się przy-
szłością, jestem podekscytowany na myśl  
o tym jak wiele ciekawych możliwości 
może przynieść jutro i z pozytywną  ener-
gią stawiam kolejne kroki we własnym 
rozwoju. Odbiegając jednak od planów 
związanych z edukacją i karierą to z całą 
pewnością chciałbym zobaczyć kawałek 
świata i spojrzeć na niego z innych per-
spektyw, i jeśli nadarzy się taka możliwość 
- zmieniać  go na lepsze.

J: Dziękuję za rozmowę, mam nadzie-
ję, że znowu się spotkamy porozmawiać  
o Twoich kolejnych sukcesach na-
ukowych i sportowych! Jestem bardzo 
wdzięczna za poświęcony mi czas.
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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:
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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 40.10
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Gmina Jerzmanowa w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska przystąpiła  
do programu „Czyste Powietrze”

Czyste powietrze

Narkotyki a dzieci  
- Wskazówki dla rodzica

Głównym celem programu jest ograniczenie 
emisji do atmosfery szkodliwych substancji 
powstających głównie przez ogrzewanie do-
mów jednorodzinnych tzw. Kopciuchami, 
czyli piecami niespełniającymi wymogów 
norm europejskich. 

By realizować ten cel, program oferuje 
dofinansowanie do wymiany przestarzałych 
źródeł ciepła oraz termomodernizacji miesz-
kalnych budynków jednorodzinnych.

W Urzędzie Gminy Jerzmanowa od wtor-
ku tj. 8.06.2021 działa PUNKT KONSULTA-
CYJNY programu „Czyste Powietrze”.

Konsultacji oraz pomocy w zakresie wy-
pełniania i rozliczania wniosków o dofinan-
sowanie oraz wniosków o wypłatę środków 
udziela p. Katarzyna Mleczko 

Punkt działa w budynku Urzędu Gminy 
Jerzmanowa ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmano-
wa: parter pok. nr 101, tel. 76 837 36 19.

Godziny urzędowania PUNKTU KONSULTACYJNEGO:
                                                 Pn. 9.00 – 13.00                  Wt. 11.00 – 15.00                  

 Śr. 13.00 – 16.00                 Czw. 12.30 – 15.00
Mail : czystepowietrze@jerzmanowa.com.pl

Wc ze ś ni e j 
czy póź-
niej kontakt  

z nimi może 
się przydarzyć 

każdemu dziec-
ku, także Naszemu. 

Stanowią realne niebez-
pieczeństwo, nawet jeśli myślimy sobie, że 
„Moje dziecko nigdy tego nie zrobi”. Każ-
dy Rodzic powinien zdawać sobie sprawę, 
iż wiele zależy od niego samego. To wła-
śnie Rodzic możesz mieć ogromny wpływ 
na to, czy jego dziecko sięgnie po środki 
psychoaktywne – narkotyki.

O czym warto wiedzieć?
Często dzieci wiedzą na temat narko-

tyków dużo więcej od nas, rodziców. Prze-
ważnie jednak ich informacje wynikają  
z mitów krążących wśród młodzieży i nie 
są prawdziwe.

Jeśli chcesz być dla dziecka autoryte-
tem i partnerem podczas rozmów na ten 
temat, powinieneś:

  wykazać się wiedzą na temat narkoty-
ków, aby umieć obalić fałszywe przeko-

nania, jakie Twoje dziecko posiada na 
ich temat;

  nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrze-
gawcze, wskazujące na zażywanie środ-
ków odurzających.

Rodzicu, pamiętaj że Twoja niewiel-
ka wiedza na temat substancji psychoak-
tywnych może sprawić, że w sytuacji gdy 
dziecko sięgnie po narkotyk Twoje dzia-
łania mogą być chaotyczne, a tym samym 
nieadekwatne do zaistniałego zdarzenia.

Co można zrobić,  
jak przeciwdziałać?

Rodzicu – Dbaj o dobry kontakt  
z dzieckiem. Powinieneś jak najczęściej:

  okazywać dziecku ciepło i czułość;
  rozmawiać, nie unikać trudnych tematów;
  słuchać uważnie i nie lekceważyć jego 
problemów, służyć radą;

  nie oceniać i nie porównywać z innymi;
  nie wyśmiewać, nie krytykować, nie sta-
wiać zbyt wysokich wymagań;

  doceniać starania i chwalić postępy;
  pomagać uwierzyć w siebie, uczyć pod-
stawowych wartości;

  poznawać przyjaciół swojego dziecka;
  zawsze wiedzieć, gdzie jest i co robi 
Twoje dziecko;

  wyrażać zdecydowanie negatywną po-
stawę wobec narkotyków.

Sygnały ostrzegawcze - Na co należy 
zwrócić uwagę?  Pierwsze próby z narko-
tykami dziecko zwykle starannie ukrywa 
przed rodzicami. Jeżeli rodzic ma dobry 
kontakt z dzieckiem, to wszelkie niepo-
kojące zmiany będą łatwiej dostrzegalne. 
Jednak należy pamiętać, iż niektóre zacho-
wania i postawy mogą mieć również inne 
przyczyny, takie jak kłopoty szkolne lub 
rodzinne, zranione uczucia, czy też niepo-
wodzenia w kontaktach z rówieśnikami, 
które również należy traktować poważnie  
i starać się pomóc dziecku je rozwiązać.

Na jakie sygnały i zmiany powi-
nien zwróć uwagę rodzic?
Zmiany w zachowaniu:

  nagłe zmiany nastroju i aktywności
  nadmierny apetyt lub brak apetytu;
  spadek zainteresowań ulubionymi zaję-
ciami;

Jeszcze kilkanaście lat temu o narkotykach nie mówiło się prawie wcale. Dziś problem 
jest na tyle poważny, że przed negatywnymi skutkami uzależnienia przestrzega się 
nawet dzieci. Narkotyki mogą być dostępne wszędzie m.in. na boisku, w parku, na 
ulicy, czy też w szkole.
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  pogorszenie się ocen, wagary, konflikty 
z nauczycielami;

  izolowanie się od innych domowników, 
zamykanie się w pokoju, niechęć do roz-
mów;

  częste wietrzenie pokoju, używanie ka-
dzidełek i odświeżaczy powietrza;

  wypowiedzi zawierające pozytywny sto-
sunek do narkotyków;

  bunt, łamanie ustalonych zasad, napady 
złości, agresja;

  nagła zmiana grona przyjaciół :
  spóźnienia, późne powroty lub też noce 
poza domem;

  kłamstwa, wynoszenie wartościowych 
przedmiotów z domu;

  tajemnicze, krótkie rozmowy telefonicz-
ne, nagłe wyjścia.

Zmiany w wyglądzie zewnętrznym:
  nowy styl ubierania;
  spadek ciężaru ciała;
  przekrwione oczy, zwężone lub rozsze-
rzone źrenice;

  bełkotliwa, niewyraźna mowa;
  słodkawa woń oddechu, włosów, ubrania;
  ślady po ukłuciach, ślady krwi na bieliź-
nie, „gęsia skórka”;

  brak zainteresowania swoim wyglądem  
i nie przestrzeganie zasad higieny.

Nowe, akcesoria:
  fifki, fajki, bibułki papierosowe;
 małe foliowe torebeczki z proszkiem,  
tabletkami, kryształkami lub suszem;

  kawałki opalonej folii aluminiowej;
  białe lub kolorowe pastylki z wytłoczo-
nymi wzorami;

  leki bez recept;
  tuby, słoiki, foliowe torby z klejem;

Co robić, jak działać ?
Może się zdarzyć, że mimo najlepszych 

starań, uwagi Rodzica dziecko sięgnie po 
narkotyki.

Rodzicu pamiętaj ! Nie możesz:
  wpadać w panikę i przeprowadzać za-
sadniczych rozmów z dzieckiem;

  udawać, że to nieprawda;
  usprawiedliwiać dziecka, wierzyć za-
pewnieniom dziecka, że ma kontrolę 
nad narkotykami i, że samo sobie pora-
dzi z tym problemem;

  nadmiernie ochraniać dziecka przed 
konsekwencjami używania narkotyków;

  poddawać się !

Rodzicu !
  wysłuchaj dziecko i spokojnie z nim po-
rozmawiaj;

  ustal reguły postępowania i konse-
kwentnie ich przestrzegaj;

  zastosuj zasadę „ograniczonego zaufa-
nia” ;

  staraj się zawsze wiedzieć, gdzie jest i co 
robi Twoje dziecko;

  nie licz na to, że problem sam się roz-
wiąże, szukaj pomocy u specjalistów;

Gdzie szukać pomocy?
Rodzicu – jeżeli zaobserwowałeś nie-

pokojące zachowania, masz podejrzenie 
lub pewność, że Twoje dziecko używa sub-
stancji psychoaktywnych, skorzystaj z po-
mocy oferowanej przez:

Komisję Rozwiązywania Problemów  
Alkoholowych w Gminie Jerzmanowa 

telefon  do kontaktu: 76 833 60 50
lub

Punkt konsultacyjny dla osób  
uzależnionych i współuzależnionych 

oraz osób doznających przemocy  
w rodzinie, który mieści się w siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jerzmanowej  przy ul. Głogowskiej 7.  
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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

dzieja, 2-krotnego mistrza Polski w sztuce 
iluzji – Damiana Koś, który swoim progra-
mem artystycznym zadziwił i rozbawił nie 
tylko małą, ale i dorosłą część publiczno-
ści. Pozytywnym emocjom i okrzykom ra-
dości nie było końca. Uśmiechy i pogodna 
atmosfera nie odpuszczały ani na chwilę. 
Mamy nadzieję, że udało nam się wywołać 
uśmiech na twarzach najmłodszych.

Wszystkim dzieciom życzymy beztro-
ski i powodów do uśmiechu przez wszyst-

kie dni roku.
Składamy serdeczne podzię-

kowania za wsparcie technicz-
ne i pieczę nad imprezą dla 

strażaków z OSP w Jerzma-
nowej  oraz p. Agnieszce 
Dominiczak – dyrektor  
Przedszkola Gminnego  
w Jaczowie za udostęp-
nienie miejsca do prze-
prowadzenia  „Bajko-

wej przygody”.   GCK

LUDZIE /  WYDARZENIA

Bajkowa przygoda
Wcale nie tak dawno temu i nie za górami ani za lasami tylko całkiem 
niedaleko domostw mieszkańców, na niespełna godzinę, w każ-
dej miejscowości gminy Jerzmanowa pojawiła się baśniowa kraina. 
Wszystko to w ramach organizowanego przez GCK w Jerzmanowej 
Gminnego Dnia Dziecka pn. „Bajkowa przygoda”. 

W ostatni weekend maja (29-30.05) na 
wszystkie dzieci gminy czekała niezwy-
kła niespodzianka - odwiedziny Królewny 
Śnieżki, czarownicy oraz siedmiu krasno-
ludków. Każdy komu udało się dotrzeć 
do magicznej krainy pełnej baśniowych 
postaci, dostał od czarownicy jabłko i za-
dania do wykonania. Nie było osoby która 
na prośbę królewny odmówiła jej pomo-
cy. Przy pięciu stanowiskach Grubcia, 
Śpioszka, Gburka, Gapcia i Apsika 
najmłodsi musieli sprostać nieła-
twym konkurencjom jak chodzenie  
w siedmiomilowych butach, strzelanie 
z łuku, rzucanie do celu 
i łowienie aby zdobyć 
pięć pieczątek upraw-
niających do odbioru 
słodkiej nagrody. 

Punktem kulmi-
nacyjnym był pokaz 
czarów w wykonaniu 
współczesnego czaro-
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„Może i ja zostanę kiedyś strażakiem?”  
Dzieci z naszej gminy obchodzą Dzień Strażaka! 
Kto nie marzył o tym, żeby zostać strażakiem? Przedszkolaki i maluszki ze żłobka  
z naszej gminy chętnie odwiedzają remizę, a także goszczą druhów u siebie! 

To już tradycja
Już coroczną tradycją stały się wi-

zyty strażaków z OSP Jerzmanowa  
w przedszkolu w Jerzmanowej. Tak też 
było i w tym roku! Podczas spotkań dzieci 
dowiedziały się w jakich okolicznościach 
można wzywać straż pożarną. Utrwalo-
no numery alarmowe: numer telefonu 
do Straży Pożarnej- 998 i numer alarmo-
wy-112. Dzieci dowiedziały się również jak 
wygląda praca strażaków, jakim sprzętem 
się posługują. Jednak najbardziej oczeki-
wanym dla dzieci był moment prezentacji 
sprzętu ratowniczego oraz możliwość sie-
dzenia w wozach bojowych. Ogromnym 
przeżyciem okazało się lanie wody prosto 
z wozu strażackiego do celu.

– Te wizyty to bardzo cenne doświadcze-
nia zarówno dla dzieci jak i dla nas samych. 
Sytuacje, w których dzieci dzięki znajomości 
numerów ratunkowych oraz zasad zachowa-
nia się w krytycznych sytuacjach uratowały 
swoich najbliższych, pokazują, jak cenne są to 
spotkania. Nas druhów rozpiera wtedy duma, 
że mogliśmy przekazać coś cennego małym 
zuchom! – mówi Dawid Pawłowski druh  
z OSP Jerzmanowa. 

Z pierwszą wizytą
W swój pierwszy Dzień Strażaka dzięki 

uprzejmości Prezesa OSP Jaczów Pana Jó-
zefa Przebiędy dzieci z Przedszkola Gmin-
nego w Jaczowie wybrały się do remizy! 

Druhowie przybliżali maluchom pracę 
strażaka, a przedszkolaki z typową sobie, 
dziecięcą uwagą słuchały co też mówią 
ci duzi wujkowie . Chętnie przymierzały 
strażackie atrybuty, lecz niekwestionowa-
nym hitem był hełm!  

– Każdy chętny przedszkolak, choć przez 
chwilę mógł poczuć się jak prawdziwy strażak, 
kiedy miał możliwość wejść do wozu strażac-
kiego – mówi Małgorzata Rojek nauczy-
cielka z przedszkola w Jaczowie. 

Radości co niemiara!
„Gdy w remizie alarm wyje, gdzieś się 

pali. Widać dym! Zaraz auto z niej wyjeż-
dża Ijo,ijo! Dzyń, dzyń, dzyń!” Choć są 
jeszcze bardzo małe, Papuszki ze żłobka 
w Jaczowie również dwiedziły strażaków 
w remizie! Zajrzały w każdy kąt! Poznały 
tajniki pracy strażaka, a także dowiedziały 
się jak reagować w warunkach zagrożenia! 
Radości miały co niemiara!  JT
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837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
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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. 
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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 40.14

LUDZIE /  WYDARZENIA

Przepiękne wydarzenie artystyczne stało się zaczątkiem majowego weekendu. W  piątkowy wieczór 
(21.05.2021) o godz. 17:00 po raz pierwszy od momentu ogłoszenia trudnego czasu pandemii, odbył się 
wernisaż wystawy Przeglądu Twórczości Lokalnej. 

Wernisaż i wystawa – Przegląd twórczości lokalnej

Nie obyło się także bez wzajem-
nych podziękowań za uczestnictwo, 

zaangażowanie, kreatywną 
postawę i wymianę  do-

świadczeń, które tworzą 
niepowtarzalną atmos-

ferę wspólnych zajęć. 
Uczestnicy otrzymali 
uroczyste dyplomy  
i niewielkie upomin-
ki, natomiast instruk-
torki kwiaty i moc 
wdzięczności za cier-

pliwość i dzielenie się 
wiedzą.

Wystawę podziwiać 
można było przez cały tydzień 

od 24 do 28 maja. Prezentowała 
różnorodność technik rękodzielniczych, 
plastycznych, bogactwo form i wyrazu 
twórczych działań. Witrażowe lampio-
ny, metaloplastyka, biżuteria, szydełkowe 
torby i serwetki, ręcznie robione albumy  
i kartki, ponad metrowe makramy na które 
zużyto ok. 600 metrów sznurka oraz po raz 
pierwszy raz w historii prace ceramiczne. 
Oprócz pojedynczych osób, ekspozycję 
odwiedziły zorganizowane grupy szkol-

ne z Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej 
oraz przedszkolaki z Przedszkola Gminne-
go Kraina Marzeń w Jerzmanowej, a także 
Klub Seniora Gminy Jerzmanowa.  GCK

Miniony rok okazał się bardzo twórczy  
i pracowity, ogólna izolacja nie 
wpłynęła negatywnie na twór-
cze działanie, a nie raz dzia-
łania te były odskocznią 
od codziennej pande-
micznej rzeczywisto-
ści, czego najlepszym 
dowodem jest zorga-
nizowana wystawa. 
Sala OSP w Jerzma-
nowej wypełniona 
została około tysiącem 
wybranych dzieł, po-
nad 90-ciu uczestników 
(dorosłych i dzieci) korzy-
stających stale z oferty zajęć 
GCK w Jerzmanowej. Przybyłych 
zaproszonych gości przywitała Pani Dy-
rektor Gminnego Centrum Kultury w Jerz-
manowej – Barbara Reszczyńska. - Werni-
saż to okazja do pokazania nie tylko talentu 
mieszkańców gminy Jerzmanowa ale i pokłosia 
wielomiesięcznej pracy naszych instruktorów. 
– mówiła w swoim wystąpieniu. Zachwytu nad 
pracami nie ukrywał także przybyły na werni-
saż wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba – 
Bardzo się cieszę, że pomimo pandemii widać 
jak twórczość lokalna w naszej gminie nie za-
marła, a wręcz przeciwnie. Ogromny dorobek 
dzieł zgromadzonych na wystawie pokazuje 
jak wiele udało się zrobić i jak bardzo, wszel-
kie tego typu artystyczne warsztaty i zajęcia są 
potrzebne – gratulował wójt.
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Wernisaż i wystawa – Przegląd twórczości lokalnej
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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 40.16

LUDZIE /  WYDARZENIA

Aktywni i sprawni seniorzy 
w Gminie Jerzmanowa  
„Aktywni i sprawni w Gminie Jerzmanowa” – pod takim tytułem Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Jerzmanowej i Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej z Głogowa w ramach zawiązanego partnerstwa 
będą realizować przez najbliższe 3 lata projekt dofinansowany przez Unię Europejską.

Celem wspólnych działań jest zwiększenie 
usług opiekuńczych w gminie Jerzmanowa 
i dotarcie do osób w wieku powyżej 60 lat 
nieaktywnych zawodowo, które izolują się 
społecznie, w związku ze swoją niepełno-
sprawnością, chorobą czy ograniczeniami 
związanymi z brakiem komunikacji pod-

Dodatkowo klub będzie organizował wy-
darzenia tematyczne dla wszystkich se-
niorów z gminy i wyjazdy kulturowe np. 
do teatru czy kina. Będzie można również 
skorzystać z porad specjalistów prawni-
ka, dietetyka i psychologa. Innowacyjnym 
działaniem będzie utworzenie przy ośrod-
ku pomocy społecznej wypożyczalni spe-

cjalistycznego sprzętu rehabilita-
cyjnego. 

Łącznie projektem objętych 
będzie co najmniej 60 seniorów  
z gm. Jerzmanowa, a na jego reali-
zację pozyskano aż 500 tys. zł.

Rekrutacja do projektu roz-
pocznie się zaraz po zniesieniu 
restrykcji dotyczących zakazu 
gromadzenia się i będzie możliwa 
działalność uruchomienia Klubu 
Seniora. Jednak wszystkich zain-
teresowanych już teraz zachęcamy 
do pobierania Formularza rekru-
tacji, wypełnienia go i złożenia  
w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowej. Można 
też zadzwonić do ośrodka, a wów-
czas koordynator projektu przy-
jedzie do mieszkańca i pomoże  
w wypełnieniu dokumentów. Za-
bierze ze sobą formularz zgłosze-
nia, wytłumaczy wszystko, zostawi 
ulotkę „5 kroków do aktywizacji”,  
a potem już tylko poinformuje nas 
o najbliższym terminie zajęć. 

Zależy nam bardzo, aby miesz-
kańcy gm. Jerzmanowa nie bali 
się formalności i uciążliwych pro-
cedur, masy dokumentów oraz 
skomplikowanych umów, które 
za nim cokolwiek zaoferują nam, 
straszą karami i konsekwencjami 
za coś co się jeszcze tak na praw-
dę nie wydarzyło. Tym razem ma 
być inaczej.  Pomimo że inicjaty-
wa realizowana jest przy unijnym 
wsparciu,  formalności dla samych 
uczestników, zostały ograniczo-
ne do minimum. Tak by Seniorzy  
w gm. Jerzmanowa byli aktywni, 
a resztą formalności się nie przej-
mowali. Jeśli jesteś zainteresowa-
ny, albo masz w rodzinie osobę, 
która chciałaby skorzystać z sze-
regu bezpłatnych oraz ciekawych 
zajęć i warsztatów w gminie Jerz-
manowa, to skontaktuj się z nami 
pod nr telefonu 768-336-050 lub 
poprzez adres mailowy e.maruch-
niak@gopsjerzmanowa.pl.  GOPS

kreśla Ewelina Maruchniak – kierownik 
GOPS w Jerzmanowej. Projekt zakłada 
utworzenie Klubu Seniora we wsi Poto-
czek, w którym będzie 20 miejsc. W ramach 
działań prowadzone będą zróżnicowane 
i rozwijające warsztaty, zajęcia informa-
tyczne i ćwiczenia rekreacyjno-sportowe. 
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SENIORZY  
WRACAJĄ  
DO AKCJI

Seniorzy dzielą się dobrem

4 maja odbyły się pierwsze w tym 
roku, zajęcia w Maniowie, sie-
dzibie Klubu Senior+ . Utęsknieni 
klubowicze nie ukrywali swojej 
radości oraz wzruszenia z okazji, 
jak to sami nazwali, „powrotu 
do normalności”. Pierwszy dzień 
poświęcono na świętowanie - był 
tort i zabawy integracyjne oraz 
rozmowy, którym nie było końca.

Reszta miesiąca upłynęła na zajęciach kre-
atywnych, gimnastyce oraz ćwiczeniach 
pamięci i koncentracji. Seniorzy wzięli 
również udział w kursie nauki gry w krę-
gle, zorganizowanym przez O.K. Park  
w Głogowie, a na początku czerwca wybie-
rają się do Teatru im. Andreasa Gryphiu-
sa w Głogowie, na spektakl komediowy  
„Ławeczka”.  

To dopiero początek działalności klu-
bu i zaplanowanych atrakcji. Seniorzy mają 
ogromną nadzieję, że dzięki szczepieniom, 
tym razem uda się zrealizować wszystkie pla-
ny, a tych na ten rok im nie brakuje:)  GOPS

Seniorzy z klubu Senior+ Gminy Jerzmano-
wa to osoby niezwykle kreatywne i nie lu-
biące  bezczynności – cechy te mają przeło-

żenie w ilości prac wykonywanych podczas 
codziennych zajęć on-line. Rezultatem 
jest zbiór oryginalnego rękodzieła, które 

zdobi potem ich domy, domy ich rodzin  
i znajomych. W tym roku postanowiliśmy 
podzielić się dobrem dalej i dlatego prace 
klubowiczów Senior+ zostały przekazane 
na kiermasze charytatywne organizowane 
w naszej gminie.  GOPS
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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.
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Legendy Jerzmanowskie

Legendy Jerzmanowskie to trzy krótkie 
ekranizacje legend pochodzących z tere-
nu obecnej gminy Jerzmanowa. Powstały 
na podstawie publikacji, autorstwa An-
toniego Boka, która zawiera zbiór legend  
z terenu dawnej Ziemi Głogowskiej i któ-
rej podstawą opracowania były opowieści 
ludowe, przekazywane w tradycji ustnej  
i zapisane przez miejscowych autorów - są 
to najczęściej szokujące i niezwykłe wyda-
rzenia, które przekazywane ustnie z poko-
lenia na pokolenie utrwalały się w pamięci 
społeczności lokalnej i trafiały do kronik. 

„Szatan w Kurowie Małym”, „O po-
łatanych spodniach w dniu wniebowstą-
pienia”, „O krzyżu pokutnym” – to tytuły 
trzech legend, które obejrzeć można na 
stronie internetowej i fanpagu Facebooka 
GCK. W role aktorów wcielili się pracow-
nicy  instytucji kultury oraz gościnnie Soł-
tys Kurowic – Andrzej Kochany i miesz-
kaniec Kurowa Małego - Marek Borecki.  
 GCK

Czy łatać spodnie w dniu wniebowstąpienia? Skąd się wziął krzyż pokutny w Jaczowie? I czy Kurów Mały 
rzeczywiście odwiedził sam szatan? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w filmach zrealizowanych przez 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej w okresie od marca do maja br. To pomysł na zaszczepianie kul-
tury i wiedzy o naszym regionie wykorzystujący  współczesne środki przekazu.
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Chodźmy!
Nowość w swojej ofercie zajęć dla mieszkańców gminy Jerzmanowa przygotowało GCK w Jerzmanowej.  
W ostatnim tygodniu kwietnia 2021 r. ruszyły zajęcia Nordic Walking. 

Zwyczajowo określane „chodzenie z kijka-
mi” to sport mobilizujący wiele mięśni, ale 
odciążający przy tym stawy i kręgosłup. To 
idealny sposób na spędzenie aktywnie cza-
su na świeżym powietrzu oraz pomysł na 
zmianę codziennych nawyków siedzącego 
trybu życia. To aktywność fizyczna prze-
znaczona dla osób w różnym wieku. Osoby 
starsze mogą wesprzeć się na kijkach, a dla 
dzieci może stać się to nie lada atrakcją.

– Chodzimy głównie po pobliskim lesie 
gdyż jest to najprzyjemniejsza trasa zarówno  
w upalne, pochmurne i wietrzne dni. Ważne 
jest także to aby nawierzchnia, po której cho-
dzimy nie była asfaltem czy chodnikiem. Za-
czynamy od rozgrzewki,  ćwiczeniami z zakresu 
jogi oraz zapoznaniem z techniką chodzenia, 
gdyż wbrew pozorom wymaga ona treningu  
i nabrania wprawy. Trening kończymy ćwi-
czeniami rozciągającymi. Trasa i tempo za-
wsze dopasowane są do kondycji i możliwości 
uczestników – mówi instruktor nordic wal-
king Joanna Przytulska

Już na pierwszych zajęciach pojawiło 
się 7 osób ale liczymy, że uda się zebrać 
jak największą grupę „zapaleńców”. Zaję-
cia odbywają się w każdy czwartek o godz. 
17:30. Zbiórka w miejscowości Jerzmano-
wa przy wiacie na ul. Lipowej. Zapraszamy 

nie tylko wszystkich miłośników chodze-
nia z kijami ale i tych którzy chcą spróbo-
wać swoich sił po raz pierwszy.  Jeśli nie 

masz kijków możesz przejść z nami trasę 
szybkim marszem. Chodź z nami! Zapra-
szamy.  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
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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

PoCztóWkA z PrzeDszkolA

PRZEDSZKOLE GMINNE „ KRAINA MARZEŃ” W JERZMANOWEJ

LUDZIE / EDUKACJA

Pożegnanie 
zimy
Na ten dzień wszystkie dzieci oczekiwały 
od dawna. Zima się nam troszeczkę zasie-
działa i nie bardzo chce sobie odejść – do 
ostatnich swoich dni ,,przepychała się”  
z WIOSNĄ i nie chciała ustąpić – szczy-
piąc mrozem. Przedszkolaki zgodnie  
z ludową tradycją w pierwszym dniu wio-
sny przeszły na plac zabaw z Marzanną –
symbolem zimy. Dzieci wzniosły okrzyki 
,,Precz Zimo zła!” i  „Witaj Wiosno”. Tra-
dycji stało się zadość, zostawiliśmy Ma-
rzannę mając ogromną nadzieję, że zima 
do nas już nie wróci.

Dzień Kobiet To wyjątkowy dzień, ważny dla wszyst-
kich kobiet, zarówno tych dużych, jak 
i małych, 8. marca odbyły się zaba-
wy w każdej grupie. Radosna atmos-
fera panowała już od samego rana.  
W tym szczególnym dniu wszystkie ko-
bietki otrzymały serdeczne życzenia  
i upominki.Chłopcy złożyli życzenia, 
tradycyjnie zaśpiewali swoim kole-
żankom uroczyste „100 lat”, i wręczyli 
piękne laurki i niespodzianki. Chłopcy 
ze szczególnym zaangażowaniem stara-
li się, aby ten dzień uczynić wyjątkowo 
miłym. Jako mali dżentelmeni wyręczali 
dziewczynki w codziennych obowiąz-
kach, między innymi w porządkowaniu 
sali po zabawie. Było można też  usłyszeć 
taneczną muzykę, w rytm której bawiły 
się dzieci. Wiele radości sprawiły dzie-
ciom przygotowane z tej okazji zabawy  
i konkurencje. Uśmiechnięte buzie 
przedszkolaków, a zwłaszcza dziewczy-
nek świadczyły o miło spędzonym czasie.
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Nareszcie rodzinny piknik! 
Nad ogrodem przedszkola gminnego w Jaczowie zaświeciło piękne słońce. Zrobiło się gwarno i kolorowo,  
a to za sprawą naszych czterolatków, którzy zaprosili swoje rodziny, by wspólnie bawić się podczas  
Rodzinnego Pikniku.

9 czerwca, po długiej walce z pandemią, 
wreszcie udało się zorganizować piknik 
rodzinny! Zarówno dzieci jak rodzice byli 
ogromnie podekscytowani możliwością 
wystąpienia i uczestnictwa w tej małej 
jakże rodzinnej uroczystości! „Bo przyszła 
moja mama i była dumna, że powiedziałam 
pięknie i głośno wierszyk” – Emma, „Spę-
dziliśmy wspólnie czas” – Zosia, „Mama 
mnie przytulała po występie” – Oliwier.  
To tylko niektóre wypowiedzi dzieci z gru-
py ODKRYWCY z Przedszkola Gminnego  
w Jaczowie. 

– Wszyscy mogliśmy zaznać odrobinę 
normalności przy jednoczesnym zachowaniu 
zasad bezpieczeństwa. Pogoda nam dopisała,  
a rodzice naszych podopiecznych jak zwykle 
stanęli na wysokości zadania. Jesteśmy im 
ogromnie wdzięczne za pomoc i zaangażo-
wanie – powiedziały nauczycielki z grupy 
4-latków.

Projekt „Nowe miejsca edukacji przedszkolnej 
w gminie Jerzmanowa”
Głównym celem tego projektu jest zwięk-
szenie stopnia upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej i podniesienie kompetencji 
dzieci w przedszkolach w Gminie Jerz-
manowa w wyniku utworzenia 25 miejsc 
przedszkolnych (1 nowy oddział) w Przed-
szkolu Gminnym w Jaczowie (Gmina 
Jerzmanowa, województwo dolnośląskie)  
w okresie 1.03.2020-31.08.2021.

Grupę docelową w projekcie stanowi 
75 dzieci w wieku przedszkolnym uczęsz-
czających do Przedszkola Gminnego  

w Jaczowie (Gmina Jerzmanowa (woje-
wództwo dolnośląskie)), w roku szkolnym 
2020/2021 – 25 dzieci z oddziału utworzo-
nego w ramach niniejszego projektu oraz 
50 dzieci z pozostałych oddziałów (razem 
75 dzieci objętych wsparciem w zakresie 
zajęć dodatkowych) a także 1 nauczyciel 
(objęty wsparciem w ramach szkolenia).

W ramach projektu realizowane są na-
stępujące zadania:

1. Uruchomienie nowych 25 miejsc 
edukacji przedszkolnej (1 oddział), w tym 
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepeł-
nosprawnościami.

2. Dodatkowe zajęcia edukacyjne i spe-
cjalistyczne mające na celu rozwój dzieci 
na wczesnym etapie edukacji.

3. Doskonalenie umiejętności i kompe-
tencji nauczycieli ośrodków wychowania 
przedszkolnego.

W ramach projektu przedszkole zo-
stało wyposażone w nowoczesne narzę-

dzia multimedialne, specjalistyczny sprzęt 
terapeutyczny, a także m.in. atrakcyjne 
zabawki, pomoce dydaktyczne, materiały 
plastyczne, meble wraz z wyposażeniem 
sali gimnastycznej i rytmicznej oraz środki 
czystości i środki higieniczne. 

Aby wyrównywać szanse edukacyjne 
dzieci i rozwijać ich kompetencje kluczowe 
zorganizowane zostały zajęcia z gimnastyki 
korekcyjnej, fitnessu, ju-jitsu, programo-
wania i języka angielskiego. 25 dzieci za-
kwalifikowano do terapii logopedycznej. 

Zajęcia dodatkowe cieszą się ogrom-
nym powodzeniem i dostarczają dzieciom 
wiele radości. 

Fundusze unijne pozwoliły także 
jednemu nauczycielowi na doskonale-
nie własnych kompetencji i podnoszenie 
umiejętności zawodowych poprzez udział  
w szkoleniu z zakresu rozwoju dzieci  
w wieku przedszkolnym.

Projekt w liczbach:
  Czas realizacji projektu: 
01.03.2020r. – 31.08.2021r.

 Wartość projektu: 425 872,85 zł
  Dofinansowanie projektu z UE: 
361 991,92 zł
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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-
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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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z żyCiA szkół

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRyKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

KONKURS RECYTATORSKI
10 marca 2021 roku odbył się Szkolny Kon-
kurs Recytatorski dla uczniów klas I-III.

Celem konkursu było:
  popularyzowanie wielobarwnej poezji 
dziecięcej,

  promowanie talentów recytatorskich,
  kształtowanie wrażliwości na piękno ję-
zyka ojczystego,

  rozwijanie zainteresowań czytelniczych.
W konkursie brało udział 23 recytato-

rów, w tym jedna osoba brała udział onli-
ne. Uczniowie zaprezentowali wspaniałe 
utwory literatury dziecięcej. 

Zwycięzcy szkolnego etapu konkur-
su reprezentowali szkołę w Powiatowym 
Konkursie Recytatorskim, który odbył się 
w dniach 5 – 7 maja online. 

Organizatorem konkursu była Szkoła 
Podstawowa w Jerzmanowej oraz Powia-
towe Centrum Poradnictwa Psychologicz-
no-Pedagogicznego i Doskonalenia Na-
uczycieli w Głogowie.

Sukces naszych uczniów:
  Klaudia Gorzelańczyk zdobyła I miejsce 
w kategorii klas I

  Zuzanna Gruba zdobyła II miejsce w ka-
tegorii klas II

 Milena Sadurska zdobyła wyróżnienie

DZIEŃ ZIEMI
22 kwietnia 2021 r. obchodzono Światowy 
Dzień Ziemi. Jest to święto mające na celu 
krzewienie kultury i postawy ekologicznej 
oraz uświadomienie problemów związa-
nych z ekologią.

Tegorocznym motywem przewodnim 
było hasło Przywróć naszą Ziemię. Dlate-
go w Szkole w Jaczowie został zorganizo-
wany ekologiczny konkurs plastyczny pod 
nazwą Jestem superbohaterem, ratuję Zie-
mię. Oto wyniki konkursu:
I miejsce – Jakub Kityk
II miejsce – Sebastian Richard
III miejsce – Bartosz Richard
Wyróżnienie – Liliana Dubienko
Klasa II B wraz z wychowawczynią p. Mag-
daleną Nadymus stworzyła film ekologicz-
ny z okazji Dnia Ziemi, dostępny na stro-
nie www.spjaczow.pl

Prezentacja dla uczniów klas pierwszych

5 maja przypada 175. rocznica urodzin pa-
trona Szkoły w Jaczowie, Henryka Sienkie-
wicza. W tym dniu rozpoczął się także cykl 
imprez okolicznościowych poświęconych 
polskiemu Nobliście z roku 1905, którego to 
imię nosi Szkoła Podstawowa w Jaczowie.

Coroczne Święto Szkoły Podstawowej 
im. H. Sienkiewicza w Jaczowie przypada  
w dniu 17 maja. Jest to okazja do wspólnego 
świętowania. Ten rok jest jednak inny. Nie 
tylko z racji pandemii.

Pani Dyrektor Wioletta Olejnik powie-
działa: – Święto Szkoły to okazja do zainaugu-
rowania obchodów 75-lecia naszej placówki. 
W tym wyjątkowym dniu składamy Wszystkim 

Szanowny Panie Henryku,
To wielki zaszczyt być uczniem szkoły, która nosi Pana imię. W imieniu swoim oraz moich koleża-
nek i kolegów pragnę przekazać życzenia, które wyrażają nasz wielki szacunek do Pana twórczości.

Przede wszystkim życzymy, aby Pana powieści i nowele nigdy nie odeszły w zapomnienie. 
Niech każda z nich znajdzie swojego czytelnika, sympatyka i wielbiciela. Niech młodzi ludzie 
sięgają po Pana książki, niech je czytają, analizują  i dyskutują o nich. Dzięki temu będą wciąż 
żywe i emocjonujące.

Życzymy także, aby dzieci, które czytają Pańskie książki, mogły wraz z  ich bohaterami 
przeżywać przygody, rozwijać wyobraźnię, przenosić się w świat odległy, fikcyjny. Niech Pańskie 
książki bawią, wzruszają, skłaniają do przemyśleń.

Życzymy też, aby po Pana książki sięgali młodsi i starsi, kiedy w ich życiu pojawią się 
trudne doświadczenia, smutek, deszczowe dni. Niech Pana twórczość daje im nadzieję, pomaga 
zapomnieć o przeciwnościach losu.

Powiedział Pan: „Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy, albo zapomni o tym,  
co mu dolega, albo zaśnie – w każdym razie wygra”

Na koniec życzymy, aby każdy „zaczytywał się” w Pana twórczości, bo dzięki temu będzie 
wygranym!

Z poważaniem
Szymon 

uczeń klasy VI A Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

75-lecie Szkoły w Jaczowie oraz urodziny Henryka Sienkiewicza
Pracownikom i Uczniom najlepsze życzenia. 
Aby słowa Naszego Patrona „Nie rzeczywistość 
sama, ale serce, z jakim ku niej przystępuje-
my,  daje rzeczom kształty i kolory” były dro-
gowskazem w dalszej drodze edukacji i planem 
w realizacji zamierzeń życiowych.

Z tej okazji uczniowie klas pierwszych 
wraz z Panią Dyrektor Wiolettą Olejnik 
oraz p. Beatą Nadymus złożyli kwiaty pod 
postumentem upamiętniającym Patrona 
szkoły, inaugurując obchody Święta 75-le-
cia szkoły. Tym symbolicznym gestem 
pierwszoklasiści stali się kontynuatorami 
chlubnej historii SP Jaczów.

W konkursie „Złóż życzenia Patronowi” najpiękniejsze życzenia urodzinowe Henrykowi 
Sienkiewiczowi złożył Szymon Starzyński, uczeń klasy VI A.

Ani pandemia, ani wakacyjna prze-
rwa nie przeszkodzą dyrekcji oraz gro-
nu pedagogicznemu pokazać przyszłym 
pierwszoklasistom i ich rodzicom szko-
ły w Jaczowie. Na stronie internetowej  
www.spjaczow.pl można w sposób wirtu-
alny zwiedzić szkołę.
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18 i 19 marca 2021 r. w Szkole Podstawowej 
w Jaczowie świętowano Dzień Wiosny.

Uczniowie klas I – III obejrzeli in-
teraktywny spektakl grupy T z Torunia  
pt. Mniam Mniam.

W spektaklu poruszane były zagadnie-
nia zdrowego odżywiania, ekologicznego 
stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. 
Zdrowe nawyki związane z odżywianiem 
są niezwykle ważne zwłaszcza w czasie 
pandemii. Dlatego Grupa T zgłosiła swoją 
gotowość! W sposób łatwy, humorystyczny 
i przystępny dla widza w każdym wieku 

MONTAŻ SŁOWNO-MUZYCZNY 
“DROGA KRZYŻOWA ŻOŁNIERZA 
WYKLĘTEGO”
5 marca w kościele parafialnym w Jaczowie 
odbyła się inscenizacja pt. „Droga krzy-
żowa żołnierza wyklętego” na podstawie 
wspomnień ppłk. Leszka Andrzeja Mrocz-
kowskiego spisanych w książce „Ostat-
ni list do matki”. W inscenizacji udział 
wzięli uczniowie Szkoły Podstawowej im.  
H. Sienkiewicza w Jaczowie, harcerze pod 
komendą Mikołaja Sokalskiego działają-
cych przy parafii im. Szymona i Judy Tade-
usza w Jaczowie oraz uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej. 

Szczery, naturalny styl, poruszające 
wspomnienia, wiele zatartych w pamięci 
wątków dały pomysłodawcom pretekst do 
uczczenia pamięci żołnierzy niezłomnych, 
których wspominamy każdego roku w dniu 
1 marca.

Koordynatorzy: Robert Wrzesiński, 
Mikołaj Sokalski, Katarzyna Mońka, Gra-
żyna Wyrwas

BINGO BOY READS WITH KIDS
Młodsze klasy Szkoły Podstawowej w Ja-
czowie biorą udział w projekcie BINGO 
BOY READS WITH KIDS. Projekt czytel-
niczy BINGO BOY READS WITH KIDS 

służy m.in. zainteresowaniu dzieci świa-
tem książek, wprowadzając je w ten świat 
szybciej i lepiej. Wczesny start w samo-
dzielnym czytaniu po angielsku zorganizo-

wany jest w formie aktywnych zabaw 
językowych połączonych z ruchem. 
W projekcie tym dziecko często pre-
zentuje  swoje umiejętności czytel-
nicze osobom ze swojego otoczenia  
i zapisuje na ostatniej stronie swo-
jej książeczki, komu przeczytało 
daną lekturę na głos. Dzięki temu 
zabiegowi, dziecko ma możliwość 
ustawicznego utrwalania treści ksią-
żeczek oraz nieustannie wzmacnia 
poczucie własnej wartości.
Szkolnym koordynatorem projektu 
jest p. Monika Krzymińska.

DZIEŃ WIOSNY I SPEKTAKL TEATRALNY „MNIAM MNIAM”

Program profilaktyczny ARCHIPELAG SKARBÓW - WYSPA ODKRYWCÓW oraz warsztaty online  
dla uczniów kl. IV – VIII

uczyli dzieciaki jak dbać o swoje zdrowie.
Organizatorami spektaklu były panie pe-
dagog i psycholog.

W ramach szkolnych obchodów  Dnia 
Wiosny także wraz ze swoimi wychowaw-
czyniami wykonywali zadania: plakat pre-
zentujący piramidę zdrowego żywienia, 
wiosenny gaik oraz ekologiczną kukłę Ma-
rzanny. Dzieci z zaangażowaniem sadziły 
również bratki w szkolnym ogrodzie.

I miejsce w konkursie Wiosenne Zma-
gania zdobyła klasa III B.

Program profilaktyki zintegrowanej  Ar-
chipelag Skarbów – Wyprawa Odkryw-
ców, powstał jako odpowiedź profilaktycz-
na ekspertów IPZIN i środowiska trenerów 
programu Archipelag Skarbów na potrzeby 
związane z trudną i dynamicznie zmienia-
jącą się sytuacją młodzieży, rodziny, szkoły.

Na zlecenie Gminy Jerzmanowa, 
uczniowie klas 7 i 8 naszej szkoły mieli 
możliwość zapoznania się z treścią progra-
mu i uczestniczyli  w warsztatach w wersji 
online prowadzonych przez licencjonowa-
nych profesjonalistów.

Celami i efektami oddziaływania profi-
laktycznego są:

  nauka sposobów radzenia sobie w sytu-
acjach kryzysowych (czas epidemii lub 
po epidemii staje się okazją, by nauczyć 
się sposobów przydatnych we wszelkich 
sytuacjach kryzysowych),

  zapobieganie tworzeniu się i rozwojowi 
niezdrowych mechanizmów radzenia so-
bie z trudnościami emocjonalnymi (np. 
sięganie po substancje psychoaktywne, 
całkowita ucieczka w świat gier kompu-
terowych, sięganie po pornografię, zacho-
wania agresywne lub autodestrukcyjne),

  wzmocnienie pozytywnego potencjału 
młodzieży, poprzez odwołanie się do ich 
marzeń i celów życiowych,

  wzmacnianie czynników chroniących  

w profilaktyce ( więź z rodzicami, na-
uczycielami, identyfikacja z własnym 
systemem wartości).

Programem zostali również objęci na-
uczyciele i rodzice uczniów klas 7 i 8

Koordynator programu w szkole Julita 
Zwolińska

*   *   *
W dniach 19 i 21 maja uczniowie 

klas IV-VIII mieli okazję uczestniczyć  
w warsztatach online prowadzonych przez 
doświadczoną Panią psycholog Karolinę 
Paszko z Polskiego Centrum Profilaktyki 
z Krakowa.  Tematem przewodnim warsz-
tatów był powrót uczniów do szkolnej 
rzeczywistości po wielomiesięcznej nauce 

zdalnej. Podczas spotkania omówione zo-
stały istotne kwestie związane z:

  lękiem przed powrotem do nauki stacjo-
narnej, jak sobie z nim radzić,

  nabyciem umiejętności ponownego 
przystosowania się do życia w szkolnej 
rzeczywistości,

  obniżonym nastrojem, destruktywnymi 
myślami– kiedy uczeń powinien szukać 
pomocy?

  osobami i instytucjami, do których 
uczniowie mogą się zwrócić w przypad-
ku obaw i lęków wynikających z długo-
trwałej nieobecności w szkole.

Koordynatorem przedsięwzięcia była 
pani Karolina Gałka.
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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 40.24
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Urodziny naszego patrona – pamiętamy!

Egzaminy ósmoklasisty już za nami!

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI –  II etap 

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWEJ
18 maja obchodziliśmy 101. urodziny Ka-
rola Wojtyły. Jednocześnie uczciliśmy  
15. rocznicę nadania szkole imienia Jana 
Pawła II. Ze względu na obostrzenia zwią-
zane z Covid-19 nie można było zorgani-
zować wspólnego świętowania, jednak 
działania podjęte w kameralnym gronie 
klasowym też miały swój urok. Uczniowie 
klas III przypomnieli słowa hymnu szkoły. 
Pani dyrektor odczytała krótki tekst skie-
rowany do wszystkich klas. W bibliotece 
szkolnej, na półce patrona zostały wyeks-
ponowane książki związane z papieżem. 
Uczniowie zapoznawali się też z literac-
ką biografią patrona. W tym szczególnym 
dniu dzieci przyszły ubrane na żółto i nie-
biesko, czyli papieskie kolory. Niektóre 
klasy młodsze uczestniczyły w lekcji bi-

bliotecznej związanej z Janem Pawłem II. 
Nad całością działań czuwała pani Graży-
na Wyrwas. Film pokazujący niektóre ele-

menty naszego święta - dostępny na stro-
nie internetowej placówki. (http://www.
szkolajerzmanowa.pl/swieto-szkoly/).

dzian został przeprowadzony  
w reżimie sanitarnym, zgod-
nie z wytycznymi. Nastroje po 
egzaminach bardzo różne. Dla 
niektórych zadania okazały się 
proste, inni mają lekkie obawy. 

Wszystkiego wiemy się 2 lipca, 
kiedy to zostaną ogłoszone wyniki. 

Za wszystkich trzymamy kciuki i ży-
czymy jak największej ilości zdobytych 
punktów. Mamy nadzieję, że konsultacje 
prowadzone w szkole oraz zajęcia on-li-
ne prowadzone przez naszych nauczy-
cieli pozwolą osiągnąć sukces na miarę 
możliwości każdego ucznia.

W dniach 5 – 7 maja odbyły się przesłucha-
nia online wierszy przesłanych do II etapu 
XX Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
uczniów klas I – III. Organizatorem konkursu 
była nasza szkoła oraz Powiatowe Centrum 
Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogiczne-
go i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie.

Do konkursu przystąpiło 13 uczniów ze 
szkół powiatu głogowskiego i polkowickiego. 

Każdy recytator był oceniany pod 
kątem doboru repertuaru, interpretacji 
utworu, pamięciowego opanowania tek-
stu, kultury słowa oraz wyrazu artystycz-
nego. Wszyscy uczestnicy byli świetnie 
przygotowani i prezentowali wysoki po-
ziom. Zmagania uczniów oceniali jurorzy. 

Po wysłuchaniu recytacji wierszy 
wszystkich uczniów, biorących udział  
w konkursie, jury oceniło i wyłoniło laureatów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych: 

w kategorii klas pierwszych:
  I miejsce - Klaudia Gorzelańczyk (Szko-
ła Podstawowa w Jaczowie)

  II miejsce - Kacper Grombik (Szkoła 
Podstawowa w Grębocicach)

  III miejsce - Milan Walendowski (Ze-
spół Szkolno-Przedszkolny w Kotli)

Wyróżnienie: Michalina Rybka (Szkoła 
Podstawowa w Jerzmanowej)

w kategorii klas drugich
  I miejsce - Julia Toporyńska (Szkoła 
Podstawowa w Rzeczycy)

  Krzysztof Zaremba   (Zespól Szkolno – 
Przedszkolny w Kotli)

  II miejsce - Zuzanna Gruba (Szkoła Pod-
stawowa w Jaczowie)

  III miejsce - Patrycja Kowalewska   
(Szkoła Podstawowa w Jerz-
manowej)

w kategorii klas trzecich
  I miejsce - Wojciech Wa-
laszczyk (Zespól Szkolno - 
Przedszkolny w Kotli)

  II miejsce - Roksana Woź-
niak   (Szkoła Podstawowa  
w Rzeczycy)

  III miejsce - Anna Kraw-
czyk   (Szkoła Podstawowa 
w Jerzmanowej)

Wyróżnienie:
 Milena Sadurska (Szkoła 
Podstawowa w Jaczowie)

 Małgorzata Brasse – Melcer 
(Szkoła Podstawowa w Grę-
bocicach)

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez Wójta Gminy Jerzmanowa.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy! 
Życzymy dalszych sukcesów. Wychowawcom 
i Rodzicom dziękujemy za zaangażowanie.

Serdecznie dziękuję
Mariola Tuz  

dyrektor Szkoły Podstawowej
w Jerzmanowej

Ósmoklasiści mogą już odetchnąć.  
25 maja zmagali się z językiem polskim, 

26 z matematyką, natomiast 27 - sprawdzi-
li znajomość języka angielskiego. Spraw-
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ŻŁOBEK SZANSą DLA… RODZICóW
WieśCi ze żłoBkA GMiNNeGo W JACzoWie

Gmina Jerzmanowa realizuje projekt pn. 
„Nowy żłobek w gminie Jerzmanowa szan-
są dla rodziców na powrót do pracy”.

Projekt jest wdrażany w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Działanie 8.4 
Godzenie życia zawodowego i prywatnego, 
Poddziałanie 8.4.1 Godzenie życia zawo-
dowego i prywatnego – konkursy horyzon-
talne, współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-
duszu Społecznego. Projekt realizowany 
jest od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2022 r. 

Celem głównym jest wzrost zatrudnienia  
25 osób (19 kobiet) sprawujących opiekę 
nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 
żłobka w Jaczowie – 25 miejsc opieki nad 
dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 roku 
życia – w terminie 1.07.2020 – 31.08.2022  
i zapewnienie bieżącego funkcjonowania 
w okresie 1.09.2020 – 31.08.2022. Grupę 
docelową w projekcie stanowi: 20 osób 
(15 kobiet, 5 mężczyzn) powracających na 
rynek pracy po urlopach macierzyńskich/
rodzicielskich sprawujących opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3; 5 osób (4 kobiety, 

1 mężczyzna pozostających bez zatrudnie-
nia (w tym na urlopach wychowawczych)  
i sprawujących opiekę nad dziećmi w wie-
ku do lat 3. W ramach projektu utworzono  
25 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  
w Żłobku Gminnym w Jaczowie. W roku 
szkolnym 2020/2021 wsparciem objęto  
23 osoby. Po przeprowadzonej rekrutacji 
dzieci i uczestników projektu od 1 wrze-
śnia 2021 r. zostanie przyjętych kolejnych 10 
osób.

Wartość projektu to 1 524 540 zł,  
z czego dofinansowanie projektu z UE to  
1 295 859 zł.
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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
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Kwartalnik Gminy Jerzmanowa
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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 40.26

LUDZIE / EDUKACJA

Dzień Flagi 
rzeczypospolitej 
Polskiej w całej gminie

– Serce się raduje na widok biało-czerwonych 
flag powiewających w każdym zakątku naszej 
gminy! Niech przypominają o tym, jak ważnym 
symbolem jest dla nas flaga narodowa. Świętuj-
my razem! – powiedział wójt Lesław Golba. 

Ustanowienie 2 maja dniem flagi pań-
stwowej ma swoje uzasadnienie historyczne. 
Tego dnia w 1945 roku, w czasie bitwy o Ber-
lin, polscy żołnierze z 1 Dywizji Kościusz-
kowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na 
berlińskiej Kolumnie Zwycięstwa. Zdobywa-
jąc miasto, polscy żołnierze, przyczynili się 
do zakończenia działań wojennych w Euro-
pie w czasie II wojny światowej.

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej 
to święto coraz bardziej doceniane, które-
mu towarzyszą wyjątkowe obchody wyra-
żające szacunek do symbolu narodowego. 
Nasze przedszkolaki z Jaczowa i z Jerzma-
nowej oraz maluszki z jaczowskiego złob-
ka również przyłączyły się do akcji.  

Dzieci z Przedszkola „Kraina Marzeń” 
oraz  pracownicy w  dniu poprzedzającym 
2 maja zgromadzili się na  placu przed 
przedszkolem. Wspólnie odśpiewali hymn 
narodowy podnosząc flagę państwową 
na maszt. – Z pewnością była to bardzo ważna 
lekcja patriotyzmu. Oddelegowane dzieci do 
wciągnięcia flagi na maszt godnie reprezen-
towały wszystkich uczestników – mówi Pani 
Dyrektor Monika Musielak. 

W Jaczowie z okazji majowych świąt 
narodowych, przedszkolaki poznały sym-
bole narodowe i dowiedziały się jak ważna 
dla Polaków jest konstytucja. W ramach 
zajęć wybrały się również „w podróż” po 
Polsce zwiedzając wirtualnie najważniej-
sze zabytki największych miast takich jak 
Warszawa czy Kraków. Dowiedziały się 
także wielu ciekawych rzeczy o naszym 
malowniczym Jaczowie oraz nauczyły się 
pięknej piosenki pt. „Od morza aż do Tatr”.

Nasze najmłodsze dzieci – maluszki ze 
żłobka także już poznały symbole narodo-
we. Z okazji Dnia Flagi wykonały samo-
dzielnie flagę Polski oraz pięknie wypełniły 
serduszkami kontury mapy Polski - oczywi-
ście w barwach biało-czerwonych!  JT

To święto państwowe obchodzo-
ne jest rokrocznie 2 maja i ma  
na celu propagowanie wiedzy  
o polskiej tożsamości i sym-
bolach narodowych, które na 
przestrzeni wieków podlegały 
zmianie. Także co roku od 2011 r. 
czcimy to święto oraz pozostałe 
nasze święta narodowe poprzez 
wywieszanie biało-czerwonych 
flag na głównych drogach i uli-
cach miejscowości naszej gminy.
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ARCHITEKTONICZNE 
CIEKAWOSTKI PAŁACU 
JERZMANOWA cz. 2
Kontynuujemy prezentację kolejnych ciekawostek architektonicznych będących częścią historii 
tego miejsca. Każdy z przedstawionych elementów architektury miał swoje znaczenie w wielo-
wiekowej przeszłości pałacu.

ominek (2 ćw. XVIII w., późny ba-
rok, warsztat śląski, sala pierwszego traktu 
od wschodu). Posiada otwór paleniska za-
mknięty linią wypukło-wklęsłą, obwiedzio-
ny jest opaską złożoną z szeregu półwałków  
z trapezowym kluczem. Otwór ujęty jest 
prostokątną obudową zwieńczoną wy-
łamanym gzymsem z naczółkiem, de-
korowany motywem otwartej muszli 
w zwieńczeniu. Pole między opaską,  
a wyłamaniem gzymsu ozdobiono stylizo-
wanym motywem muszli. Gzyms nadproża 
prezentuje ułożone płaskorzeźby  z posta-
ciami Sfinksów. Powyżej posadowiona jest 
prostokątna wgłębiona płycina, stanowią-

ca tło do barokowych zdobień kominka. 
Rozmieszczone jest na niej obramienie 
wypukło-wklęsłe, zamknięte u góry esowa-
tym łukiem dwuramiennym, gdzie funkcję 
ozdobną gzymsu stanowi motyw naczyń.  

K Dołem zamknięte jest formą spły-
wu wolutowego, opierającego się na 
gzymsie nadproża.  Obie strony pły-
ciny zdobią pilastry, których wypeł-
nienie dekorowane jest ornamen-
tem cekinowym oraz muszlami.

Kominek (4 ćw. XIX w., neo-
barok, warsztat śląski, ściana 
wschodnia sieni). Jest kompo-
zycją architektoniczną, złożoną  
z płytkiego prostokątnego korpusu 
zwieńczonego szerokim profilowa-
nym gzymsem. W jego centrum, 
otwór paleniska, obwiedziony 
szeroką profilowaną listwą z pół-
wałkiem, posadowioną na niskim 
cokole. Otwór zamknięto łukiem 
koszowym.  RD

  Źródło i bibliografia: A. Billert- 
Jerzmanowa pałac, PP PKZ w Po-
znaniu 1974 r. s.5-6

  J. Pilch- Leksykon zabytków archi-
tektury Dolnego Śląska, Warszawa 
2005 r. s.133

  Zabytki sztuki w Polsce Śląsk, 
KOB i DZ, Warszawa 2006 r. s. 370




