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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

www.jerzmanowa.com.pl

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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Drodzy Mieszkańcy.
Nadeszła wiosna a wraz z nią nowa energia niezbędna do działania i przy-
gotowania się do niezwykle intensywnych prac w tym sezonie. Pandemia 
jeszcze nie odpuszcza, ale nadzieję na normalność daje akcja szczepień 
profilaktycznych, z których warto skorzystać. 

Rok 2021 to dla samorządu rok kończenia dużych inwestycji, jak  
i rozpoczęcia nowych. Z pieniędzy otrzymanych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych – łącznie 4 mln 200 tys. –  w Jerzmanowej planujemy 
wybudować nowoczesny kompleks sportowy z kortami tenisowymi,  
skateparkiem i całą infrastrukturą. Piękne miejsce do rekreacji i wypo-
czynku ze ścieżkami i alejkami, oświetleniem i fontannami w nawiązaniu 
do historycznego założenia powstanie także na terenie zespołu pałacowo
-parkowego w Jerzmanowej. Zawnioskowaliśmy o środki z budżetu pań-
stwa w ramach tzw. funduszu popeegerowskiego na dalszy remont pałacu.

Priorytetem  na ten czas jest dla nas uruchomienie nowoczesnego Ośrod-
ka Zdrowia oraz otwarcie świetlicy i kręgielni w Jerzmanowej. Dla świe-
tlicy i kręgielni mamy już oficjalną nazwę „Stodoła Kultury”, którą  
w drodze konkursu wybrali nasi mieszkańcy. Projekt budżetu Gminy  
Jerzmanowa na rok 2021 przewiduje także inwestycje w budowę i remonty 
dróg oraz poprawę stanu dróg gruntowych na terenie całej gminy.

Nowy rok rozpoczynamy z nową Panią Skarbnik Urzędu Gminy, jak  
i nową Panią Dyrektor Przedszkola Gminnego Kraina Marzeń w Jerzma-
nowej – o zmianach na tych stanowiskach przeczytacie w obecnym numerze.

Na zakończenie korzystając z okazji zbliżających się Świąt Wielkanoc-
nych, chciałbym w imieniu swoim i pracowników Gminy Jerzmanowa 
życzyć Państwu, by zbliżający się czas Zmartwychwstania Pańskiego na-
pełnił nas radością, wiarą i nadzieją na lepsze jutro. Życzę spokoju, reflek-
sji oraz głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego.
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Dział Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gmi-
ny: Stanowisko ds. obywatelskich - tel. 76 836 
55 30; Stanowisko ds. obsługi rady gminy - tel. 
76 836 55 35; Referat Inwestycji, Zarządu  
i Remontu Dróg: Kierownik referatu - 76 836 
55 34; Stanowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 
836 55 37; Stanowisko ds. przygotowania i re-
alizacji inwestycji i remontów dróg - tel. 76 837 
36 65; Stanowisko ds. przygotowania i reali-
zacji inwestycji i remontów - tel. 76 836 55 43; 
Dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 
- tel. 76 836 55 49; Stanowisko ds. ochrony 
środowiska - tel. 76 836 55 38; Dział Oświaty  
i Współpracy: Stanowisko ds. oświaty - 76 836 
55 46; Stanowisko ds. współpracy - 76 836 
55 39; Dział Gospodarki Nieruchomościami  
i Zagospodarowania Przestrzennego: Stano-
wisko ds. gospodarki nieruchomościami - tel. 
76 836 55 36; Stanowisko ds. zagospoda-
rowania przestrzennego - tel. 76 836 55 45; 
Informatyk - tel. 76 837 36 04; Stanowisko 
ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 55 42; 
Dział ds. Komunikacji Społecznej i Promocji - 
tel. 76 836 55 40.

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

www.jerzmanowa.com.pl

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.

Otwarcie świetlicy i kręgielni 
niedługo stanie się faktem

Prace przy realizacji projektu przebudowy stodoły i obory na świetlicę wiejską wraz z kręgielnią na tere-
nie zespołu parkowo-pałacowego w Jerzmanowej dobiegają końca. Dlatego w najbliższym czasie możemy 
spodziewać się oficjalnego otwarcia tych obiektów.

pieczenie drewna oraz osłonę wnętrza 
obiektu przed nadmiernym nasłonecznie-
niem. Wszystkie prace zbliżają obiekt do 
końcowych odbiorów budowlanych.

– Czujemy, że emocje mieszkańców i cie-
kawość, jak wyglądają wnętrza obiektów, są 
duże, tym bardziej, iż przez cały czas obserwo-
wali jedynie prace prowadzone na zewnątrz. 

Mówię tu o dachu, murach  
i fundamentach, a tak-
że o terenie wokół 
budynków. Zanim 
nastąpi udostęp-
nienie kompleksu 
dla mieszkańców 
w celu korzystania 
zarówno z kręgiel-
ni jak i świetlicy, 
trzeba jeszcze doko-
nać wymaganych od-
biorów budowlanych. 
Jesteśmy już po odbiorze 
ze strony konserwatora za-
bytków. Pozostaje uzyskać pozwo-
lenie na użytkowanie i wyposażyć świetlicę – 
mówi wójt Lesław Golba.

W przyszłości dla odwiedzających god-
nym zwrócenia uwagi będzie pomiesz-
czenie w części piwnicznej świetlicy, wy-
niesione powyżej gruntu. Zachwyca tam 
charakterystyczne sklepienie kolebkowe  
z murem ułożonym wozówkowo, które 
mieści odcinkowe lunety spełniające funk-
cję doświetlającą przez zwiększony kąt pa-
dania światła. Całość wykończona stylem 
charakterystycznym dla renesansu i baro-
ku. Wnętrza obiektu ubogacają sklepienia 
łukowe. Wysoka staranność wykonanych 
prac we wnętrzach, przy zachowaniu 
szczegółów architektury tamtych czasów, 
robi wrażenie i na pewno spowoduje, że 
żaden odwiedzający nie przejdzie obok 
nich obojętnie. Nie możemy doczekać się 
tej chwili.  RD

Z zewnątrz widoczne jest już wykończe-
nie terenu wokół budynku. Odtworzo-
no wszystkie wrota i przywrócono im 
stan pierwowzoru. Wykorzystane zostały 
wszystkie stare okucia z zachowaniem ich 
zabytkowego charakteru. Nadany kolo-
ryt nawiązuje do wszystkich innych wrót  
i bram w zespole, a także stanowi zabez-
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
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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
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www.jerzmanowa.com.pl

Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19
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Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

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

Wykaz numerów telefonów:

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

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Nowy ośrodek zdrowia  
w Jerzmanowej

Budowa nowego ośrodka zdrowia w Jerzmanowej była jednym z priorytetów inwestycyjnych gminy. 
Nowoczesna, przestronna i dobrze wyposażona placówka zapewni naszym mieszkańcom jak najlepszą 
opiekę zdrowotną bez barier architektonicznych. 

Gabinety wyposażone
 

Nowoczesny ośrodek zdrowia wpisał się 
pod względem estetycznym i architekto-
nicznym w centrum gminy Jerzmanowa, 
ale nie tylko wygląd zewnętrzny ma zna-
czenie. Gmina zakupiła meble, wyposaże-
nie łazienek, a także urządzenia medyczne 
tj. aparat EKG, zestaw do radiografii cyfro-
wej, autoklaw typu B, wagi medyczne oraz  
urządzenia sterylizujące, dezynfekujące  
i higieniczne. Ponadto zakupiono również 
specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: dia-
termia krótkofalowa, aparat do krioterapii 
miejscowej, lampa do naświetleń światłem 
podczerwonym, aparaty do eletroterapii, 
magnetoterapii, laseroterapii, masażu uci-
skowego, aparat ultradźwiękowy, bieżnia 
elektryczna, rower treningowy, szyna do 
terapii stawu kolanowego oraz biodrowe-
go, sprzęt do terapii ruchowej – UGUL  
z osprzętem. Do tej pory mieszkańcy mu-
sieli korzystać z badań w Głogowie ocze-
kując w dość długich kolejkach. W naj-
bliższej przyszłości w razie konieczności 
będzie istniała możliwość badania w trak-
cie wizyty. Urządzenie zostały już zainsta-
lowane w przychodni.
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Utworzenie Samodzielnego  
Publicznego Zakładu  
Opieki Zdrowotnej
Utworzenie SP ZOZ nastąpiło w drodze 
uchwały Rady Gminy Jerzmanowa. Tworząc 
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowot-
nej, uwzględniono konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa zdrowotnego naszym miesz-
kańcom oraz racjonalnej organizacji opieki 
zdrowotnej. Swoją prywatną działalność do 
nowej siedziby przeniesie lekarz Witosław 
Wiśniewski wraz z załogą, a także stomatolog 
Joanna Leśniowska. Gmina planuje rozszerzyć 
usługi medyczne o pediatrię i rehabilitację. 

Kto pokieruje Samodzielnym  
Publicznym Zakładem Opieki  
Zdrowotnej?
Odpowiedź powinniśmy poznać w kwietniu. 
Właśnie wtedy planowane jest rozstrzygnię-
cie konkursu ogłoszonego przez Radę Gmi-
ny, która powołała komisję konkursową oraz 
ogłosiła konkurs na stanowisko  Kierownika 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej. W związku z tym kandydaci, któ-
rzy chcą ubiegać się o tę posadę muszą posia-
dać wymagane kwalifikacje oraz złożyć szereg 
niezbędnych dokumentów. 

Co robi Rada Społeczna?
Rada Gminy powołała radę społeczną zakładu 
opieki zdrowotnej. Jest to organ opiniodawczy 
dla Rady Gminy oraz doradczy wobec kierow-
nika ZOZ-u. Główne zadanie rady polega więc 
na wydawaniu opinii np. przy zmianie umowy 
z NFZ-em, kupna nowego sprzętu medycznego 
czy zmiany kierownika ZOZ-u. Rada opiniuje 
też plany finansowe i inwestycyjne placówki. 
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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 
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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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WÓJT GMINY JERZMANOWA
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Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

LUDZIE /  WYDARZENIA

Gminie Jerzmanowa udało się odnieść 
sukces w skali ogólnopolskiej, zdo-
bywając złotą statuetkę w konkursie 
„Orły Polskiego Samorządu” w katego-
rii: gmina wiejska. 

Gmina Jerzmanowa wśród 
Orłów Polskiego Samorządu. 
Nagrodę odebrał wójt

W eliminacjach oceniane były przede wszystkim 
osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska, roz-
woju infrastruktury technicznej i turystyki. Punk-
towano również działania skierowane do placó-
wek edukacyjnych, realizację zadań dotyczących 
ochrony zdrowia i promocji gminy. Liczyły się tak-
że dotychczasowe nagrody i wyróżnienia zdobyte 
przez gminę w dwóch ostatnich latach. W każdej 
z wymienionych wyżej dziedzin Gmina Jerzmano-
wa mogła poszczycić się wieloma osiągnięciami. 
Eliminacje zakończyły się uzyskaniem w grud-
niu ub. roku nominacji naszej gminy do nagrody.  
4 marca w Warszawie w siedzibie Ogólnopolskiej 
Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców nagro-
dę z rąk Prezesa Roberta Składowskiego odebrał 
Wójt Lesław Golba. 

– Kolejny raz Gmina Jerzmanowa została 
uznana za jedną z najlepiej rozwijających się gmin  
w Polsce. Pragnę z tej okazji podziękować wszystkim 
swoim współpracownikom i pracownikom gminy,  
a także radnym i sołtysom. To nasz wspólny sukces! 
Możemy być dumni! – mówił wójt Lesław Golba.

Na przestrzeni ostatnich lat Plebiscyt „Orły 
Polskiego Samorządu” stał się najbardziej pre-
stiżowym przedsięwzięciem w środowisku sa-
morządowym, bowiem 
pokazuje i krzewi naj-
lepsze wzorce funkcjo-
nowania i rozwoju sa-
morządów.
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Nowy Skarbnik Gminy Jerzmanowa
Uchwałę w tej sprawie jednogłośnie podjęli 24 lutego 2021 podczas 
XXXVI sesji Radni Gminy. Nowa skarbnik ma duże doświadczenie 
zawodowe. Przez 13 lat nieprzerwanie pracowała w wydziale finan-
sowym starostwa powiatowego w Polkowicach.

Jednym z kluczowych punktów, które zna-
lazły się w porządku obrad XXXVI Sesji 
Rady Gminy Jerzmanowa, było odwołanie 
i pożegnanie, odchodzącej na emeryturę 
Skarbnik Gminy Jerzmanowa – Pani Da-
nuty Bednarz i powołanie na to stanowi-
sko Pani Anny Surgi. Pani Danuta Bednarz 

pracowała w Urzędzie Gminy Jerzmanowa 
10 lat, od 1 stycznia 2011 roku jako Skarb-
nik Gminy Jerzmanowa.

- Wójt Gminy Jerzmanowa – Lesław 
Golba dziękując Pani Danucie za lata pra-
cy zaznaczył, iż rozwój gminy i wspólne 
działania inwestycyjne to w dużej mierze 
zasługa zgodnej współpracy ze Skarbni-
kiem. Życzę Pani wszelkiej pomyślności, 
zdrowia i pogody ducha, a także realizacji 
swoich pasji i zainteresowań – dodał.

Przewodniczący Rady Gminy – Tade-
usz Kozakowski w imieniu własnym oraz 
Radnych dziękował za harmonijną, kon-
struktywną i owocną współpracę, a także 
za zaufanie i dobrą komunikację w inicja-
tywach podejmowanych na rzecz gminy 
służących rozwojowi społeczności lokal-
nej. - Jesteśmy wdzięczni, że przez te wszystkie 
lata służyła nam Pani swoją wiedzą i doświad-
czeniem – mówił w swoim przemówieniu.

Pożegnanie dotychczasowego Skarb-
nika Gminy obyło się w niezwykle miłej 
atmosferze. Kolejnego dnia na Sali Obrad 
Urzędu Gminy Panią Danutę żegnali tak-
że Dyrektorzy jednostek organizacyjnych, 
sołtysi i pracownicy Urzędu. Było wiele 

wzruszających podziękowań, prezenty  
i kwiaty. Pani Danucie życzymy z całego 
serca pomyślności, zdrowia i radości oraz 
zasłużonego odpoczynku w gronie bli-
skich oraz realizacji wszystkich marzeń, 
na które do tej pory nie było czasu.

– Jestem przekonana, że nie zawiodłam 
Państwa zaufania, moje zaangażowanie  
w pracę było bezgraniczne. Dziękuję za mery-
toryczną dyskusję, za prawidłowe wyciąganie 
wniosków. Praca z Państwem dla mnie była 
zaszczytem i sprawiała mi przyjemność. Ży-
czę Państwu by dalsze lata współpracy były 
osiąganiem jak najlepszych wyników dla 
mieszkańców gminy. Szkoda byłoby marnować 
czas na kłótnie i brak zrozumienia. Wzajem-
ny szacunek i współpraca to klucz do sukcesu. 
Życzę byście kontynuowali dialog i szukali 
porozumienia, bo zgoda buduje. Gdzie zgoda 
tam zwycięstwo. Finanse pozostawiam w do-
brej kondycji – mówiła w swoim ostatnim 
przemówieniu podczas sesji Pani Danuta.

Stanowisko Skarbnika Gminy Jerz-
manowa pełni obecnie Pani Anna Surga. 
Młoda, energiczna i ambitna osoba z wyż-
szym wykształceniem magisterskim, która 
ukończyła studia podyplomowe na Uni-
wersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
na kierunkach „Finanse i rachunkowość” 
oraz „Audyt wewnętrzny w administracji  
i przedsiębiorstwach”, a ponadto studia 
podyplomowe na kierunku „Polityka jed-
nostek samorządu terytorialnego w zakre-
sie finansów publicznych i rachunkowo-
ści”. Przez 13 lat nieprzerwanie pracowała  
w wydziale finansowym starostwa powia-
towego w Polkowi-
cach. Pani Annie 
życzymy suk-
cesów i sa-
tysfakcji z 
pełnionej 
funkcj.  
RED
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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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Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

LUDZIE /  WYDARZENIA

Są ludzie i chwile  
o których nie zapomnimy
29 stycznia br. w atmosferze ciepła i wzruszenia odbyło się zorganizowane w tajemnicy przez pracowni-
ków i podopiecznych pożegnanie Pani Marii Franczak, która po 36 i pół roku pracy w Gminie Jerzmanowa, 
a po ponad 32 latach pełnienia funkcji Dyrektora Przedszkola Gminnego, zwanego dzisiaj i już od kilku lat 
„Krainą Marzeń” w Jerzmanowej, odeszła na zasłużoną emeryturę.

„Są ludzie i chwile o których nie zapomni-
my. Kochamy cię Mario” – brzmiał napis 
widniejący na przygotowanej w holu sce-
nografii. Poszczególne grupy dzieci przy-
gotowały program artystyczny pełen pio-
senek i wierszy. Nie zabrakło prezentów, 
bukietów, stosu kwiatów w postaci żółtej 
frezji wręczonej osobiście przez każde 
dziecko, pożegnalnego tortu i strzałów ar-
mat konfetti z płatkami róż.

To dzieci są jak zawsze najważniejsze, 
są naszą radością, pociechą i nadzieją i dla 
nich całe życie zawodowe Pani Dyrektor 
poświęciła. Wychowała pokolenia dzieci, 
wśród nich dziewczynki, które obecnie 
jako dorosłe zostały przedszkolankami  
w przedszkolu. Pracę na stanowisku dyrek-
tora przedszkola gminnego mieszczącego 
się początkowo w Pałacu w Jerzmanowej 
rozpoczęła w 1986 roku. W roku 2018 uho-
norowana tytułem „Zasłużony dla Gminy 
Jerzmanowa” za ogromny wkład i zasługi 
w budowę  i rozwój oświaty w gminie.

– Przez ponad 32 lata pokazywałaś z jaką 
odpowiedzialnością i zaangażowaniem należy 
kierować placówką, zawsze mając na uwadze 
dobro dziecka i swoich pracowników. Pragnę 
wyrazić wdzięczność Tobie, Pani Dyrektor, za 

wszystko co uczyniłaś dla naszych najmłodszych 
dzieci w gminie Jerzmanowa. Dziękuję za naszą 
wieloletnią współpracę, kiedy kierowałem szko-
łą w Jerzmanowej oraz za wzorową współpracę 
na przestrzeni tych lat z organem prowadzącym 
i koleżankami kierującymi naszymi placówka-
mi oświatowymi. Z okazji przejścia na eme-
ryturę, życzę abyś zrealizowała wszystkie soje 
plany i marzenia i żebyś cieszyła się z dni, które 
są przed Tobą, bo przecież jak śpiewał Marek 
Grechuta: „Ważne są tylko te dni, których jesz-
cze nie znamy.” Wiem jedno, że Przedszkole 
Gminne Kraina Marzeń w Jerzmanowej, któ-
rym kierowałaś i któremu poświęciłaś całe życie 
zawodowe zawsze powita swoją Panią Dyrektor 
z radością ilekroć zapragniesz je odwiedzić.  
W życiu już tak jest, że coś się zaczyna i coś się 
kończy dlatego z rozpoczęciem pięknego etapu 
życia na emeryturze przyjmij ode mnie serdecz-
ne życzenia zdrowia, realizacji swoich pasji oraz 
wielu radości, ciepła i spokoju w życiu osobi-

stym – mówił Wójt Lesław Golba w swoim 
osobistym podziękowaniu. 

– Ja swoje najlepsze lata młodzieńcze spę-
dziłam tutaj, w Jerzmanowej, i teraz już mogę 
przejść na emeryturę. Dziękuję moim współ-
pracownikom za pracowitość, sumienność, 
wkładanie całego serca w swoją pracę i że dla 
wszystkich zawsze najważniejsze było dobro 
dziecka – mówiła Pani Maria.

– My tu wszyscy w tym zespole tworzyliśmy 
jedno, bo naprawdę każde osiągnięcie czy cel 
jaki chce się osiągnąć, samemu się nie zdobę-
dzie, do tego jest potrzebny zespół ludzi i taki 
zespół ja stworzyłam – dodała wzruszona.

Tym samym uroczyście powitano tak-
że nową Panią Dyrektor Monikę Musielak. 
– Będę starała się jak najlepiej kierować tą 
placówką no i nie zawieźć państwa, dzieci no  
i rodziców – mówiła, przyjmując  z rąk Wój-
ta bukiet kwiatów i oficjalnie przejmując 
stanowisko.  RED
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Narodowy Spis Powszechny  
Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem 
objęci są: 

 mieszkańcy Polski – zarówno Polacy, jak 
i cudzoziemcy, 

  stali mieszkańcy Polski przebywający  
w czasie spisu za granicą. 

Jak można się spisać?
Obowiązkową metodą jest samospis in-
ternetowy. Wejdź na stronę GUS spis.gov.
pl i wypełnij formularz spisowy. Jeżeli nie 
możesz tego zrobić we własnym zakresie, 
odwiedź najbliższy urząd gminy. Na czas 
trwania spisu urzędy gmin przygotowały 

Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszech-
ny Ludności i Mieszkań 2021. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Po-
wszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. 

specjalne miejsca, gdzie wykonasz samospis. 
Nie możesz wykonać samospisu inter-

netowego? Zadzwoń na infolinię: 22 279 
99 99 i spisz się przez telefon. Jeśli nie spi-
szesz się przez internet ani przez telefon, 
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefo-
nicznie lub bezpośrednio, aby przeprowa-
dzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym 
spisie powszechnym ludności i mieszkań 
w 2021 r. nie możesz odmówić mu przeka-
zania danych. Pamiętaj, że udział w spisie 
jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa 
spisowa. Odmowa udziału w spisie po-
wszechnym grozi karą grzywny na podsta-
wie art. 57 ustawy o statystyce publicznej. 

# Szczepimy się! 
Pojawienie się koronawirusa na świecie 
spowodowało wiele ograniczeń w życiu 
zawodowym, społecznym i w kontaktach 
międzyludzkich. Dotyczą one nas wszyst-
kich. Zwraca na to uwagę prof. dr hab. 
Krzysztof Niemczuk – lekarz weterynarii, 
ale przede wszystkim naukowiec zajmu-
jący się wirusami, dyrektor Państwowego 
Instytutu Weterynaryjnego – Państwowe-
go Instytutu Badawczego w Puławach.

– Dzięki szczepieniom na świecie udało się 
całkowicie wyeliminować bądź też znacząco 
ograniczyć wiele śmiertelnych chorób, w tym 

tych, które wywoływane są przez wirusy – pod-
kreślił profesor Niemczuk.

– Dotychczasowe zabezpieczenia nie są 
w pełni wystarczające. Musimy jednak dalej 
pamiętać o DEZYNFEKCJI, DYSTANSIE  
i MASECZKACH – dodał. – Jednak pojawiła 
się SZCZEPIONKA. To jest nasza nadzieja na 
POWRÓT DO NORMALNOŚCI – podkreślił 
dyrektor Instytutu. – Ufam swoim kolegom 
naukowcom, że ich szczepionka jest skuteczna  
i bezpieczna – zapewnił naukowiec.

Pamiętajmy, SZCZEPIMY SIĘ – naj-
pierw TY, SENIORZE!   Źródło MRiRW

Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas 
bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica 
statystyczna. Dane jednostkowe zbierane  
i gromadzone w badaniach przeprowadza-
nych w ramach statystyki publicznej są 
poufne i podlegają szczególnej ochronie. 
Pracownicy statystyki publicznej są zobo-
wiązani do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Chcesz sprawdzić, o co zapytamy 
w spisie? Zapoznać się z ustawą spisową? 
Zweryfikować rachmistrza? Wejdź na spis.
gov.pl lub zadzwoń na numer specjalnie 
uruchomionej dedykowanej infolinii spi-
sowej: 22 279 99 99 działającej od dnia  
15 marca 2021 r.  Źródło spis.gov.pl/
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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

www.jerzmanowa.com.pl

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.

Konkurs na nazwę świetlicy i kręgielni 
rozstrzygnięty! „Stodoła Kultury”
Tak właśnie brzmieć będzie oficjalna na-
zwa świetlicy wiejskiej i kręgielni w Jerz-
manowej, architektonicznej perły współ-
czesnej Jerzmanowej. Konkurs ogłoszony 
19 lutego na stronie GCK w Jerzmano-
wej wzbudził wiele emocji mieszkańców.  
W pierwszym etapie mieszkańcy nadsy-
łali propozycje nazw – wpłynęło ich 65. 
Spośród przesłanych propozycji komisja 
konkursowa powołana przez Wójta Gminy 
Jerzmanowa Lesława Golbę wyłoniła trzy 
nazwy, na które w plebiscycie dostępnym 
na stronie Internetowej GCK w Jerzmano-
wej w dniach od 5 do 16 marca 2021 głosy 
oddawali mieszkańcy. To właśnie Stodoła 
Kultury zgłoszona przez Anitę Rosik otrzy-
mała największą ilość, bo aż 87 głosów. 

W konkursie brali udział dorośli miesz-
kańcy gminy Jerzmanowa. Autorzy  trzech 
najlepszych propozycji otrzymali po 250 zł, 
a zwycięzca drugiego etapu, czyli plebiscy-
tu na oficjalną nazwę, dodatkowo 300 zł. 
W drugim etapie głosowania udział wzięły 
184 osoby. „Folwark kulturalny” zgłoszo-
ny przez Barbarę Tuczyńską uplasował 
się na drugim miejscu z liczbą głosów 64, 
a „Zakręcona stodoła” – pomysł Agnieszki 
Omasty, na który zagłosowały 33 osoby, na 
trzecim. 

Gratulujemy zwycięzcom i dziękuje-
my wszystkim za udział w tym ciekawym  
i emocjonującym wydarzeniu.

LUDZIE /  WYDARZENIA
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Tydzień walki 
 z depresją

23 lutego przypadał Ogólno-
polski Dzień Walki z Depresją. 
Według instytucji badawczych 
1,5 mln Polaków choruje na de-
presję. Wszystko wskazuje na 
to, że epidemia COVID-19 nasili 
skalę tego zjawiska.

Dziesięć lat temu Sejm ustanowił 1 marca Narodowym Dniem Pamięci 
„Żołnierzy Wyklętych” by oddać hołd wszystkim Żołnierzom Wyklę-
tym, Niezłomnym, wszystkim zaangażowanym w drugą konspirację, 
w powstania antykomunistyczne.

W celu przeciwdziałania i zapobiega-
nia chorobie, wójt Gminy Jerzmanowa 
wraz z 27 innymi lokalnymi samorzą-
dami Zagłębia Miedziowego patrono-
wał tegorocznemu przedsięwzięciu pn. 
Tydzień Walki z Depresją. Organizato-
rami wydarzenia byli: Centrum Forma-
cji Rodziny im. Jana Pawła II w Lubi-
nie oraz Głogowskie Stowarzyszenie 
Otwarte Drzwi. Głównym partnerem 
finansowym wydarzenia była KGHM 
Polska Miedź S.A. 

W ramach cyklu w dniach 22-28 
lutego br. zorganizowano 120 spotkań 
online i stacjonarnych. Do udziału za-
rejestrowało się 1200 osób, ale zasięg 
online sięgnął ponad 100 tys zaintere-
sowanych – co ukazuje ogromną skalę 
problemu. Każdego dnia odbywały się 
specjalistyczne konsultacje, wykłady 
i rozmowy ze specjalistami zdrowia 
psychicznego, z przedstawicielami sa-
morządów i jednostek publicznych, 
z osobami dzielącymi się swoim wła-
snym doświadczeniem w obszarze 
utraty zdrowia emocjonalnego. Celem 
Tygodnia Walki z Depresją jest po-
pularyzacja wiedzy na temat depresji  
i problemów zdrowia psychicznego,  
a także ułatwienie dostępu do pomocy 
specjalistów. 

Depresja nigdy nie ma jednego obli-
cza. Jak rozpoznać ją u siebie lub swoich 
bliskich? Gdzie sięgnąć po wsparcie? 

Warto szukać pomocy! Na stronie 
depresja org. Znaleźć można listę bez-
płatnych telefonów zaufania dla osób  
w stanie kryzysu oraz listę Ośrodków 
Interwencji Kryzysowej w Polsce.

Pamiętaj! Daj sobie pomóc!  RED

Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych w Jaczowie

W naszej gminie uroczystości odbyły się  
w Jaczowie, przy brzozowym krzyżu  
u zbiegu ulic Kwiatowej i Wiertniczej 
gdzie odsłonięta została tablica upamięt-
niająca Żołnierzy Wyklętych powstała 
z inicjatywy grupy historycznej Halicz, 
projektu edukacyjnego „Być jak zośko-
wiec”. – To miejsce zostało wybrane nie bez 
powodu, gdyż krzyż brzozowy w świadomo-
ści społecznej symbolizuje mogiłę wojsko-
wą. Wielu z wyklętych do dziś nie ma swego 
miejsca pochówku, to miejsce to symboliczny 
grób. Pod krzyżem została rozsypana ziemia 
z wielu miejsc gdzie polegli polscy patrioci 
m.in. łączka Lwów – mówi Mikołaj Sokal-
ski drużynowy 125 Jaczowskiej Drużyny 
Harcerzy „Husaria”. 

Najważniejszymi uczestnikami tego 
wydarzenia byli harcerze ze 125 Jaczowskiej 
Drużyny Harcerzy „Husaria”, członkowie 
4 Jaczowskiej Gromady Zuchów „Ułani”, 
przedstawiciele: Projektu edukacyjnego 
„Być jak zośkowiec” Sapere Aude, Ama-
zonek, Fundacji „Pogoń Lwów, Fundacji  
4 pułku ułanów zaniemeńskich. Obecni byli 
również mieszkańcy Jaczowa.

– Serce się raduje, gdy widzę nasze dzieci  
i młodzież, która w taki właśnie sposób okazu-
je patriotyzm – mówił Wójt Gminy Lesław 
Golba – Jeszcze Polska nie zginęła! Wieczna 
pamięć Niezłomnym! – dodał.

Na zakończenie uroczystości w koście-
le w Jaczowie została odprawiona msza 
święta ku czci „wyklętych”. 
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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

www.jerzmanowa.com.pl

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

LUDZIE /  WYDARZENIA

Wielkie serca  
na nakrętki

Nasi strażacy dla Szymonka

Czerwone pojemniki w kształcie 
serca przeznaczone do zbierania 
plastikowych nakrętek pojawiły 
się w Gminie Jerzmanowa. 

5-letni mały strażak Szymon Łużny z OSP Szczyglice w grudniu 2020 rozpoczął walkę z białaczką. Strażacy 
w gminie Jerzmanowa wsparli akcję #razemdlaszymonka by pomóc chłopcu w tej nierównej walce. 

Jeden pojemnik znajduje się przy remizie  
w Smardzowie, a drugi przy Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. 

Wielkie serca czekają już na nakrętki. 
Jest to nie tylko proekologiczne przed-
sięwzięcie, ale przede wszystkim mają-
ce pomóc najbardziej potrzebującym. 
Inicjatorem przedsięwzięcia są strażacy  
z OSP Smardzów. W swoim wolnym cza-
sie wykonali je druhowie Mateusz Mikuś 
i Sebastian Pasternak. Do akcji zbierania 
nakrętek zaangażowano strażaków OSP  
z sąsiednich gmin. 

Serdecznie zachęcamy do zapełniania 
serca nakrętkami. Można tam wrzucać 
wszelkie plastikowe nakrętki, bez względu 
na kształt, czy kolor. Mogą to więc być na-
krętki, np. po napojach, kawie, mleku, czy 
jogurtach. W pojemniku zostawić możemy 
również zakrętki po chemii gospodarczej, 
po płynach do zmywania, szamponach  
i płynach do płukania. Ważne, by nie do-
rzucać do nakrętek innych przedmiotów.

Liczy się każda ilość!

Dla małego bohatera w dniu 30.01.2021 
strażacy z OSP Jerzmanowa weszli na 
Śnieżkę w celu charytatywnym by nie tyl-
ko nagłośnić akcję. W sumie za wyczyn, 
w którym udział wzięło 233 wolontariuszy 
oraz nasi strażacy, sponsor, który pragnie 
pozostać anonimowy, zapłacił 25 tys. zł,  
a cała kwota powędrowała na konto Szymka. 

Chłopcu pomóc można także, oddając 
bezcenną dla życia krew z dowolną grupą 
w dowolnych oddziałach krwiodawstwa 
z zaznaczeniem: dla Szymonka Łużnego. 
Grupa krwi chłopca to B-.  RED

Transport  
na szczepienia
dla osób starszych  
i niepełnosprawnych
Urząd Gminy Jerzmanowa uru-
chomił numer telefonu dla osób 
potrzebujących transportu do 
punktu szczepień.
Z bezpłatnego transportu mogą skorzy-
stać osoby posiadające aktualne orzeczenie  
o niepełnoprawności w stopniu znacznym 
o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę  
z w/w schorzeniami oraz samotne osoby 
starsze, które nie są w stanie samodzielnie 
ani z pomocą innych dotrzeć na szczepienie.

Zwracamy uwagę, iż nie jest to trans-
port medyczny!

Transport na szczepienia zapewnia 
Gmina Jerzmanowa po wcześniejszym usta-
leniu terminu daty i godziny sczepienia, jed-
nakże nie później niż na 24 godziny przed 
planowaną wizytą w punkcie szczepień.

Wystarczy zarejestrować się na szcze-
pienie, a później ustalić przewóz z koordy-
natorem gminnym.

Telefon w sprawie transportu: 76 836 
55 35.

Numer będzie aktywny od poniedział-
ku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00. 
 RED
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Dobro wraca 

W dniach 17-18.12.2020 r. przy Przedszkolu Gminnym „Ocean Marzeń” w Jaczowie zorganizowana została 
wystawa prac dziecięcych i rękodzieła pod hasłem „DLA FRANIA - DOBRO WRACA”. Organizatorkami akcji 
były nauczycielki przedszkola w Jaczowie Pani Elżbieta Moskal i Pani Małgorzata Rojek.

– Byłyśmy ogromnie zaskoczone tak dużym 
zainteresowaniem i ogromem rękodzieła, które 
dostarczyli rodzice dzieci i przyjaciele przed-
szkola. Udało nam się pozyskać pieniądze rów-
nież z internetowych licytacji rękodzieła. Ze-
brane pieniądze, a było ich naprawdę sporo, bo 

Franciszek Zabłotny urodził się w październiku 2017 roku i stwierdzono u niego wrodzoną łamliwość kości i niewydolność płuc. 
Potrzebuje codziennej rehabilitacji i leków, które w przyszłości pomogą mu być na ile to możliwe samodzielnym. Dziecku pomóc 
można także przekazując 1% podatku lub poprzez Fundację Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”. Pieniądze można wpłacać na konto: 
42 2490 0005 0000 4600 7549 3994 z tytułem: 33734 Zabłotny Franciszek darowizna na pomoc i ochronę życia i zdrowia.

aż 4280,50 zł zostały tak naprawdę zgromadzo-
ne w ciągu dwóch godzin, w których byłyśmy 
dostępne pod namiotem przy przedszkolu – 
więc aż strach co by było gdyby nas wysłano na 
targ. Dlatego też jesteśmy tym bardziej dumne 
i wdzięczne wszystkim ludziom, którzy włączyli 

się w pomoc i wsparcie dla Frania Zabłotnego. 
Mamy nadzieję, że tak piękna inicjatywa sta-
nie się nieodzownym elementem oczekiwań na 
Święta Bożego Narodzenia – mówią nauczy-
cielki.  RED
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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

www.jerzmanowa.com.pl

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

LUDZIE /  WYDARZENIA

Dość mroźną atmosferę pierwszego marcowego weekendu skutecznie 
rozgrzały wyjątkowe obchody Gminnego Dnia Kobiet w gminie Jerz-
manowa, zorganizowane przez Gminne Centrum Kultury.

wieku otrzymywały upominek w postaci 
nietypowego, bo ręcznie uszytego tulipa-
na. Akcję szycia 1000 sztuk tulipanów na 
Dzień Kobiet, GCK rozpoczęło już na mie-
siąc przed obchodami. Głównymi szyjący-

mi były panie animatorki i instruk-
torki ale pomagał też każdy, 

kto potrafił trzymać igłę.
Udało się pozytyw-

nie zaskoczyć wiele 
przypadkowo napo-
tkanych Pań. Mnó-
stwo kobiet obser-
wowało koncert  
z okien i balkonów 
domów lub z nie-
cierpliwością cze-
kało na występ przy 

głównych ulicach.
Dziękujemy za te 

wspólne chwile i jesz-
cze raz wszystkim Paniom 

nie tylko w dniu ich święta, 
ale każdego dnia życzymy wszyst-

kiego najlepszego.
Specjalne podziękowania kierujemy 

także do strażaków z OSP Jerzmanowa za 
techniczne wsparcie i pieczę nad bezpie-
czeństwem imprezy.  GCK

Gminny Dzień Kobiet
W tym roku nie mogliśmy zaprosić Pań na 
koncert, więc to koncert przyjechał pod 
domy mieszkanek. Dla Pań grał i śpiewał 
zespół The Postmen – Polscy Beatelsi  
z Polkowic. Jak przyznali panowie, był to 
dla nich pierwszy w karierze wy-
stęp na poruszającej się scenie  
i pierwszy po długiej prze-
rwie związanej z pande-
mią. Zespół emanował 
pozytywną energią, 
a niecodzienne wa-
runki techniczne 
nie przeszkodziły 
w odegraniu wy-
strzałowych kawał-
ków muzyki, które 
poruszyły każdego 
przechodnia.

Objazdowy wy-
stęp przejechał głów-
nymi ulicami wszystkich 
miejscowości gminy, z gło-
śników rozbrzmiewały utwory Be-
atlesów i Czerwonych Gitar, a zespołowi 
jadącemu na ruchomej scenie towarzyszył 
wesoły orszak pracowników GCK prze-
branych w stylu lat 70-tych. Wszystkie na-
potkane na trasie kobiety niezależnie od 
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Gminny Dzień Kobiet
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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

www.jerzmanowa.com.pl

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

LUDZIE /  WYDARZENIA

Kiedy wskazówki zegara obwieściły pierwszy dzień Nowego 2021 
Roku, rozpoczęliśmy świętowanie naszego pierwszego okrągłego 
jubileuszu – 5 urodzin GieCeKu.

Na początku listopada 2020  
GCK w Jerzmanowej wzięło 
udział w II edycji konkursu „Od-
kryj swój Skarb 2020” ogłoszo-
nej przez Narodowe Centrum Kul-
tury na najciekawsze działania 
edukacyjne związane z lokalnym 
dziedzictwem kulturowym.

GCK ma już 5 lat

W 1826 dniach zmieściliśmy setki godzin 
zajęć dla dorosłych i dzieci, wypełniliśmy 
te dni około 170 imprezami, z których kilka 
należy do sztandarowych dla naszej gminy. 
Integrowaliśmy mieszkańców w sołec-
twach, świętowaliśmy jubileusze, otwar-
cia, uatrakcyjniliśmy codzienność poprzez 
zajęcia w świetlicach. Zrealizowaliśmy kil-
ka projektów, wydaliśmy dwie publikacje 

książkowe. Na naszej orbicie ciągle obecni 
są ludzie związani z kulturą i twórczością. 
Otworzyliśmy naszą „ziemię” na artystów 
prezentujących wszelkie gatunki muzycz-
ne, twórców kultury z rożnych stron świa-
ta, pisarzy, aktorów, rękodzielników.

Nasze adresowniki wypełniają dziś 
dziesiątki stron telefonów do menadże-
rów, ludzi sceny, twórców, pracowników 
tzw. zaplecza imprezowego, ludzi pozy-
tywnie zakręconych, pasjonatów kultury  
i rękodzieła. Na naszym niebie widzimy 
dziś dużą liczbę gwiazd, to clou naszej 
działalności - mieszkańcy, odbiorcy lokal-
nej kultury, osoby obserwujące naszą co-
dzienność za pomocą Internetu. Te świecą-
ce mocniej oznaczają osoby, które częściej 
korzystają z koncertów, wystaw, delektują 
się kulturą podczas wycieczek i wyjazdów, 
rozwijają swoje umiejętności podczas za-
jęć i warsztatów. Są i takie gwiazdy, które 
świecą najmocniej, wyróżniając się z całej 
plejady, to one działają wspólnie z nami, 
podsuwają pomysły, kreatywnie wspierają 
naszą działalność, występują na scenie pre-
zentując talent i umiejętności.

5 lat minęło jak chwila. Towarzyszy-
ły nam dobre i lepsze dni, często byliśmy 
uskrzydleni dobrym słowem, gestem, cza-
sem wyróżniania były większego kalibru 
(Złoty Herb Powiatu Głogowskiego, no-

minacja do VI Głogowskiej Nagrody 
Historycznej). Zdarzały się też słab-

sze dni, ale każdą krytykę, niepo-
wodzenie staraliśmy się przekuć  
w motywację do lepszego działa-
nia.  GCK

Dziękujemy mieszkańcom za za-
ufanie i wspólnie spędzane chwile. 
Przedstawicielom stowarzyszeń, arty-
stom i menadżerom, scenotechnikom  
i współpracownikom dziękujemy za 
Wasz profesjonalizm, który przekła-
dał się na naszą ofertę. Dziękujemy 
sołtysom, liderom społecznym za 
wszelką pomoc, dzięki której czuli-
śmy się widzialni i słyszalni, za wspól-
nie zrealizowane projekty i poświęco-
ny czas. Dziękujemy władzom gminy 
za dialog i współpracę oraz zaplecze 
materiałowo-finansowe pozwalające 
wypełniać naszą statutową misję.

Wysokie miejsce  
w konkursie  
„Odkryj swój skarb”

Książkowa  
“Randka w ciemno”

Celem tego konkursu jest promowanie 
miejsc i pomysłów na działania edukacyj-
ne ukazujące „skarby” małych i średnich 
polskich miejscowości, miast i miasteczek.

Zgłoszony przez GCK pomysł pn. „Ob-
jazdowa dekoratornia”, realizowany w latach 
2017-2019 uplasował się na 16-tym miejscu 
wśród organizacji prowadzących działalność 
kulturalną. Objazdowa dekoratornia była 
cyklem tematycznych warsztatów organi-
zowanych po kolei na świetlicach wiejskich 
w każdej miejscowości. Ostatnim z tych cy-
klów przed ogłoszeniem pandemii były zaję-
cia z witrażu. Konkurencja nie była mała. Do 
konkursu spłynęły 203 wnioski z całej Polski, 
z których zakwalifikowano ponad 130. Dla-
tego właśnie mocne 16-te miejsce wśród tak 
dużej konkurencji jest dla GCK w Jerzmano-
wej nie lada wyróżnieniem.  GCK

Z okazji tegorocznych Walenty-
nek Biblioteka Publiczna w Jerz-
manowej zorganizowała niezwy-
kłą inicjatywę dla wszystkich 
zakochanych… w książkach.
„Randka w ciemno z książką” polegała na 
wypożyczeniu książki, nie znając jej tytułu. 
Panie bibliotekarki opakowały książki tak, 
aby nie było widać okładki oraz podzieliły 
tematycznie na literaturę dziecięcą, mło-
dzieżową i dla dorosłych. Dopiero po roz-
pakowaniu okazywało się, z „kim” czytelnik 
spędzi Walentynki. Wydarzeniem udało się 
zainteresować nawet lokalne radio.

Gwarancją udanej randki było dotarcie 
do jej końca, czyli ostatniej strony książki. 
Wielu z uczestników przekonało się, że: 
jak mówi stare przysłowie „nie warto oce-
niać książki po okładce”. Książkowe randki 
okazały się być bardzo udane.  RED
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W ostatnim czasie bardzo dużo mówi się o konieczności budowania 
dobrych relacji międzypokoleniowych, ponieważ przekaz wartości 
jest podstawą rozwoju społecznego, w tym również rozwoju kultury. 
Dialog pokoleniowy niesie za sobą mnóstwo korzyści dla obu stron  
i  przypomina nam o potrzebie szanowania i tolerowania siebie  
nawzajem bez względu na różnice.

Marszałek Województwa Dolnośląskiego powołał Radę Kultury. Znalazło się w niej siedemnaścioro wybit-
nych przedstawicieli środowisk twórczych, artystów, animatorów i ekspertów z dziedziny kultury,  
a w niej Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej – Pani Barbara Reszczyńska!

BAJKA O PRZYJAŹNI, czyli  
o współpracy międzypokoleniowej

Pani Barbara Reszczyńska wśród 
17 ekspertów z dziedziny kultury

tego też bardzo chętnie 
uczestniczy w zajęciach 
Klubu Senior+ gminy 
Jerzmanowa. 
Jednym ze stałych ele-
mentów spotkań w klubie 
jest tak zwana „siłownia 
pamięci”, czyli ćwiczenia 
wspomagające sprawność 
intelektualną. I to właśnie 
jedno z tych zadań spo-

wodowało, że Pani Krysia 
postanowiła wydać książkę. Publikacja nosi 
tytuł „BAJKA O PRZYJAŻNI” i jest przykła-
dem doskonałej współpracy międzypokole-
niowej. Autorką tekstu jest Pani Krystyna 
Piluś, a przepięknych ilustracji jest wnuczka 
Pani Krysi – Hanna Kaczmarek. 

W całym przedsięwzięciu swój udział 
miał również syn Pani Krysi Radek, który 
pomógł przy projekcie i druku książeczki. 
Takie osoby inspirują! Publikacja dostęp-
na jest do obejrzenia w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej lub  
u samej autorki.  GOPS

Utworzona w styczniu Społeczna Rada 
Kultury jest ciałem opiniodawczo-dorad-
czym. Jej członków powołał marszałek 
Cezary Przybylski, a podstawowym kryte-
rium wyboru kandydatów był ich istotny 
dorobek w dziedzinie kultury oraz wysokie 
kompetencje osobiste. 

– Samorząd Województwa Dolnośląskie-
go dostrzegł potrzebę zacieśnienia naszych 
kontaktów z przedstawicielami świata kultury, 
wymiany spostrzeżeń i doświadczeń. Jestem 
przekonany, że wspólnie podjęte działania po-
mogą nam jeszcze lepiej zintegrować to środo-
wisko, a także wzbogacić ofertę kulturalną oraz 
jej promocję na terenie województwa – mówi 
Cezary Przybylski, Marszałek Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

Do tworzenia Rady zaproszeni zosta-
li przedstawiciele środowisk twórczych, 
artystów, animatorów, ekspertów z dzie-
dziny kultury, przedstawicieli dolnoślą-
skich instytucji kultury oraz organizacji 
pozarządowych działających na tym polu. 
Efektem współpracy samorządu woje-

wództwa oraz członków Społecznej Rady 
Kultury będzie wypracowanie dobrego  
i skutecznego modelu współpracy instytu-
cji kultury, środowisk twórczych, twórców 
niezależnych i innych podmiotów na rzecz 
kultury na Dolnym Śląsku.

– Wysoko oceniony dorobek w dziedzinie 
kultury wiąże się dorobkiem całego zespołu Gmin-
nego Kultury w Jerzmanowej. Cieszę się, że nasze 
otoczenie zostało tak bardzo zauważone na Dol-
nym Śląsku. Jestem osobą, która lubi pomagać 
i mogę to robić w dziedzinie kultury. W naszym 
powiecie instytucje kultury mogą liczyć na moją 
merytoryczną i techniczną pomoc. W ostatnim 
czasie zaprosiłam do współpracy małe instytucje 
kultury z naszego regionu do współpracy. Ich głos 
będzie słyszany za moim pośrednictwem na forum 
Społecznej Rady Dolnego Śląska – mówi Barba-
ra Reszczyńska – Ale sprawy kulturalne gminy 
Jerzmanowa zawsze będą dla mnie na pierwszym 
miejscu – dodaje z uśmiechem.

– Myślę, że włączenie Pani Barbary Resz-
czyńskiej do grona ekspertów jest dowodem 
tego, że zasłużyła sobie na to wyróżnienie. 
Wiele znakomitych inicjatyw i przedsięwzięć 
w ostatnich latach realizowanych przez GCK, 
jeśli chodzi o kulturę w Gminie Jerzmanowa 
zaowocowało tym sukcesem. Serdecznie gratu-
luję i życzę dalszych osiągnięć – powiedział 
wójt gminy Lesław Golba

Przepiękny przykład międzypokoleniowej 
rodzinnej współpracy pokazały Pani Kry-
styna Piluś ze Smardzowa i jej wnuczka,  
tworząc  swoją własną bajkę. Pani Krysty-
na swoją dojrzałą i otwartą postawą prze-
łamuje stereotypowe myślenie o starszych 
ludziach. Jest niezwykle aktywną osobą dla-



182

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:
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ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

www.jerzmanowa.com.pl

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.

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

Czas tegorocznych ferii zimowych z pewnością zaliczyć można do 
udanych. Nie dość, że zawitała do nas prawdziwa zima, umożliwiają-
ca szaleństwa na śniegu to Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 
mimo panującej pandemii zorganizowało dawkę zdrowej rywalizacji 
dla najmłodszych – online, pod nazwą Feryjne wyzwania. 

Aktywni seniorzy  
w Gminie Jerzmanowa 

Feryjne wyzwania

– „Celem wspólnych działań jest zwiększe-
nie usług opiekuńczych w gminie Jerzmanowa  
i dotarcie do osób, które izolują się społecznie, 
w związku ze swoją niepełnosprawnością, cho-
robą czy ograniczeniami związanymi z brakiem 
komunikacji – podkreśla Ewelina Maruch-
niak – kierownik GOPS w Jerzmanowej. 

Projekt zakłada utworzenie 20 oso-
bowej grupy Klubu Seniora we wsi Poto-
czek. W ramach działań prowadzone będą 
zróżnicowane i rozwijające warsztaty, 
zajęcia informatyczne i ćwiczenia rekre-
acyjno-sportowe. Dodatkowo klub będzie 
organizował wydarzenia tematyczne dla 
wszystkich seniorów z gminy i wyjazdy 

kulturowe np. do teatru czy kina. Będzie 
można również skorzystać z porad specja-
listów prawnika, dietetyka i psychologa. 

Innowacyjnym działaniem będzie 
utworzenie przy ośrodku pomocy społecz-
nej wypożyczalni specjalistycznego sprzę-
tu rehabilitacyjnego. Łącznie projektem 
objętych będzie co najmniej 60 seniorów  
z gm. Jerzmanowa, a na jego realizację po-
zyskano aż 500 tys. zł. 

Rekrutacja do projektu rozpocznie się 
zaraz po zniesieniu restrykcji dotyczących 
zakazu gromadzenia się i będzie możliwa 
działalność uruchomienia KlubuSeniora. 
Jednak wszystkich zainteresowanych już 

teraz zachęcamy do pobierania „Formula-
rza rekrutacji”, wypełnienia go i złożenia 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowej. Można też zadzwonić do 
ośrodka, a wówczas koordynator projektu 
przyjedzie do mieszkańca i pomoże w wy-
pełnieniu dokumentów. Zabierze ze sobą 
formularz zgłoszenia, wytłumaczy wszyst-
ko, zostawi ulotkę „5 kroków do aktywi-
zacji”, a potem już tylko poinformuje nas  
o najbliższym terminie zajęć. Zależy nam 
bardzo, aby mieszkańcy gm. Jerzmanowa nie 
bali się formalności i uciążliwych procedur, 
masy dokumentów oraz skomplikowanych 
umów, które za nim cokolwiek zaoferują 
nam, straszą karami i konsekwencjami za 
coś co się jeszcze tak na prawdę nie wyda-
rzyło. Tym razem ma być inaczej. Pomimo, 
że inicjatywa realizowana jest przy unijnym 
wsparciu, formalności dla samych uczestni-
ków, zostały ograniczone do minimum. Tak, 
by Seniorzy w gm. Jerzmanowa byli aktyw-
ni, a nie przejmowali się biurokracją.

Jeśli jesteś zainteresowany, albo masz  
w rodzinie osobę, która chciałaby skorzy-
stać z szeregu bezpłatnych oraz ciekawych 
zajęć i warsztatów w gminie Jerzmanowa, 
to skontaktuj się z nami pod nr telefonu 768 
336 050 lub poprzez adres mailowy e.ma-
ruchniak@gopsjerzmanowa.pl.  GOPS

LUDZIE /  WYDARZENIA

Przez 10 dni w 4 kategoriach wiekowych 
na stronie internetowej i Facebooku, GCK 
opublikowano łącznie 20 zabaw, w których 
wzięło udział 71 uczestników, wspieranych 
przez mamę, tatę, rodzeństwo lub babcie  
i dziadków.

Podczas dwóch feryjnych tygodni 
uczestnicy zabawy musieli wykazać się róż-
nym rodzajem umiejętności wcielając się 
w rolę cukierników, kucharzy, malarzy, ar-
tystów, trenerów fitness, kreatorów mody, 
pisarzy, poetów, muzyków, magików i cyr-
kowców. Za wykonanie zadania uczestnicy 
otrzymywali punkty. Rywalizacja była za-
cięta, a kreatywność, pomysłowość i talen-
ty wykorzystane podczas tworzenia prac, 
sprawiły jury nie lada problemów podczas 
oceniania. Ogromnie cieszyła duża fre-
kwencja i zaangażowanie uczestników.

WYNIKI:
Kategoria 1
1. Wiktoria Mróz - 68 pkt
2. Miłosz Boruszczak - 64 pkt
3. Ryś Zofia i Marcel Gorzelańczyk - 63 pkt

Kategoria 2
1. Alicja Łozyniak - 72 pkt
2. Andrzej Łozyniak - 70 pkt
3. Aleksander Worobiew i Nadia Mróz - 68 pkt

Kategoria 3
1. Wojciech Wolniak - 69,5 pkt
2. Kamila Makowiecka - 63,5 pkt
3. Paweł Tuczyński - 61 pkt

Kategoria 4
1. Iga Musielak - 87 pkt
2. Natalia Wołoszyn - 85 pkt
3. Amelia Zembrzycka - 72 pkt

Postanowiliśmy nagrodzić wszystkich! 
Nikt nie został bez nagrody w postaci gier 
planszowych lub zręcznościowych, gadże-
tów czy upominków. Gratulujemy wszyst-
kim i dziękujemy za zabawę oraz wspólnie 
spędzone chwile, które choć na odległość  
i  przed ekranami komputerów były dla nas 
wyjątkowe. Do zobaczenie podczas kolej-
nych wydarzeń.  GCK
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Klub Senior+ gminy Jerzmanowa działa w ramach 
Programu Wieloletniego „SENIOR+”, powołany 
do życia uchwałą Rady Gminy z dnia 1.01.2020 r. 
Zajęcia z Seniorami w Klubie ruszyły 4.02.2020 r. 
Od tego czasu minął rok, czas więc na małe podsu-
mowanie.

Podsumowanie 1 roku  
działania Klubu Seniora

1   Klub Senior+ gminy Jerzmanowa działa w strukturach Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stworzony został z myślą  

o osobach w wieku 60+, nieaktywnych zawodowo, zamieszkują-
cych na terenie gminy Jerzmanowa, którym dokucza nadmiar wol-
nego czasu, brak motywacji i chęci do działania, czy tak często 
występująca samotność.

2    Seniorzy biorący udział w zajęciach stworzyli bardzo zgraną 
i zżytą ze sobą grupę. Są zachwyceni możliwością wyjścia  

z domu, przebywania z innymi ludźmi, integracją a także zdoby-
waniem nowych umiejętności i wiedzy. Podkreślają wielokrotnie, 
że gdyby nie zajęcia to siedzieliby w domu i myśleli o chorobach, 
samotności i upływającym czasie. Tymczasem wachlarz możliwo-
ści jaki oferuje Klub zapewnia im aktywne spędzanie czasu, roz-
wijanie swoich zainteresowań a przede wszystkim daje poczucie 
wspólnoty i przynależności.

3   Przez ostatni rok Seniorzy nie mogli narzekać na nudę. Dzię-
ki codziennym zajęciom artystyczno-manualnym stworzy-

li zbiór dość oryginalnego rękodzieła, bo tworzonego w oparciu  
o upcycling – czyli powtórne wykorzystanie zużytych materiałów. 
Oprócz zajęć plastycznych Seniorzy uczestniczyli w warsztatach 
dietetycznych, kosmetycznych, komputerowych, ceramicznych, 
malarsko-rysunkowych, tanecznych i wokalnych. Korzystali rów-

nież z zajęć gimnastyki usprawniającej ciało oraz tak zwanej  
„siłowni pamięci” czyli ćwiczeń wspomagających sprawność in-
telektualną. Wspólnie grali w kręgle, biesiadowali przy ognisku 
oraz śmiali się podczas spektaklu teatralnego. Zwiedzili podziem-
ny Głogów, odbyli podróż do gwiazd w planetarium, odwiedzili 
egzotyczną palmiarnię i sfotografowali chyba wszystkie figurki 
Bachusa na zielonogórskim rynku.  

4 W planach było dużo więcej atrakcji, niestety pandemia nie 
pozwoliła na ich realizację.  Od listopada zajęcia przeniosły 

się w sferę wirtualną i pomimo wielu obaw, trzeba przyznać, że Se-
niorzy świetnie sobie radzą:) I choć już przywykli do zajęć on-line 
to bardzo tęsknią za Klubem i cały czas  głośno mówią o potrze-
bie kontynuacji wspólnych spotkań, uczestniczenia w kolejnych 
warsztatach i wycieczkach oraz o wspólnym spędzaniu czasu.  
 GCK
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

www.jerzmanowa.com.pl

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.

POcZtóWKA Z PRZeDSZKOLA

PRZEDSZKOLE GMINNE „ KRAINA MARZEŃ” W JERZMANOWEJ
Dzień babci i dziadka
W tym roku, z powodu panującej pande-
mii oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeń-
stwo naszych najbliższych, Dzień Babci  
i Dziadka odbył się online. 21 i 22 stycznia 
pięć grup zaprezentowało więc swoje krót-
kie programy artystyczne, w które  włożyły 
wiele zapału i energii, a to wszystko po to, 
aby uczcić ten wyjątkowy czas.

Bal karnawałowy 
Bal karnawałowy dla przedszkolaków 
to dzień niezwykły, często wyczekiwany 
przez wiele tygodni. Jest atrakcją bar-
dzo lubianą przez dzieci, dostarczającą 
im wielu przeżyć i radości. Tak też było  
i w naszym  przedszkolu. Bal Karnawałowy 
odbył się we wszystkich grupach z za-
chowaniem reżimu sanitarnego 
przy muzyce online pt. „Bal 
Karnawałowy w Krainie 
Szczęścia”. W trakcie 
przerwy czas umilał 
dzieciom Szalony Am-
broży swoim pokazem 
chemicznym.

LUDZIE / EDUKACJA
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EKO Zajączki
Grupa zajączki zrealizowała moduł IV pt. 
„Zmisiowany EKO” – kalendarz z projektu 
Mały miś w świecie wielkiej literatury do-
tyczący czterech żywiołów. W ramach pro-
jektu udało nam się przeprowadzić wiele 
ciekawych eksperymentów.

Walentynki
14 lutego br. okazywaliśmy uczucia innym poprzez wręczanie serduszek życzli-
wości oraz  grupowe - „Walentynkowe gry i zabawy”.

Święto Kota
17 lutego obchodziliśmy nietypowe święto - „Święto Kota”. 

Wszystkie dzieci zamieniły się tego dnia w kociaki, tańczyły przy mu-
zyce, oglądały ilustracje przedstawiające milusińskie zwierzątka i do-
wiedziały się wiele ciekawych rzeczy na ich temat. 

Brały również udział w konkursach takich jak „Zwijanie kłębka 
wełny”, „Z jakiej bajki ten kot uciekł ”. Ten dzień był pełen wrażeń, 

wszystkie dzieci wspaniale się bawiły i długo będą miały ten 
dzień w pamięci.
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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

www.jerzmanowa.com.pl

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

LUDZIE / EDUKACJA

PRZEDSZKOLE GMINNE „ OCEAN MARZEŃ” W JACZOWIE
27 stycznia 2021 r. w Przedszkolu Gminnym „Ocean Marzeń” w Jaczowie 
odbył się pierwszy w historii bal karnawałowy. Był to dla przedszkolaków 
niezwykły dzień, wyczekiwany od wielu tygodni, w którym przedszkole za-
mieniło się w bajkową krainę, pełną niezwykłych i kolorowych postaci, jak 
księżniczki, super bohaterowie, policjanci czy dobre wróżki. Przedszkolaki 
świetnie się bawiły podczas balu, a po fantastycznej zabawie w salach cze-
kał na nich pyszny poczęstunek.

Bal karnawałowy 
w „Oceanie marzeń”
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Akcja adaptacja  
u Żółwików i Papużek

WIeścI Ze żłOBKA

Początek pobytu w żłobku, czyli okres adaptacji do nowych warunków jest dla każdego dziecka  
sytuacją trudną. Maluch trafia do nieznanego pomieszczenia, śpi w obcym łóżeczku i zajmują się 
 nim „ciocie”, których jeszcze nie zna. Ale nie tylko dla dziecka jest to ciężki czas. Rodzice również prze-
żywają tę „rozłąkę”, ponieważ zazwyczaj po raz pierwszy zostawiają swoje maleństwo na kilka godzin. 
Co warto wiedzieć o adaptacji ?

 Dlatego ważną rolę odgrywa ADAPTACJA?
– Adaptacja w żłobku jest ważna zarówno 

dla dzieci jak i rodziców. W naszej placówce, taki 
proces trwa około 2-3 tygodni. Dzieci stopnio-
wo poznają miejsce i Ciocie, zaczynają pobyt od  
2 godzin, w kolejnych dniach wydłużamy ten czas 
do momentu aż dziecko jest gotowe, aby spędzić  
u nas około 8 godzin dziennie. Dzięki temu unika-
my stresu, który jest związany z rozłąką z rodzicami, 
zmianą otoczenia i bliskich im osób. Jednocześnie 
zwracamy ogromną uwagę na relacje z rodzicami, 
przygotowujemy i wspieramy ich w tym okresie, 
ponieważ również od ich nastawienia oraz sposobu 
postępowania zależy pomyślność okresu adaptacji 
dziecka w żłobku – mówi Marzena Kucharska – 
Dyrektor Żłobka Gminnego w Jaczowie

 Idealna sytuacja… 
– Idealna sytuacja to taka, kiedy 

możemy stopniowo wydłużać czas sa-
modzielnego pobytu naszego dziecka 
w żłobku. W pierwszym dniu zosta-
wimy dziecko na godzinę potem na 
dwie, następnie odbiór po zupce, po-
tem po spaniu – mówi Pani Renata 
opiekunka w grupie „Żółwików”. 

 Z punktu rodzica
– Miesiąc przed powrotem do pracy 

postanowiłam zacząć adaptację, by przy-
zwyczaić swoją córeczkę do pobytu w żłobku 
beze mnie. Ciocie żłobkowe bardzo mi pomogły  
w tych pierwszych dniach, bo dla rodzica to rów-
nież ogromny stres. Zdecydowanie lepiej prze-
żywać emocje w domu niż stresować się w pracy. 
Byłam pod telefonem i w każdej chwili mogłam po 
nią pojechać. Teraz gdy już przeszłyśmy obie ten 
proces – komfort psychiczny jest nieoceniony – 
mówi mama rocznej Oli. 
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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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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.

Z żYcIA SZKół

Międzynarodowy Dzień Języka 
Ojczystego 
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczyste-
go, MDJO lub Międzynarodowy Dzień 
Dziedzictwa Językowego, to coroczne 
święto, obchodzone 21 lutego. Zostało ono 
ustanowione przez UNESCO 17 listopada 
1999 roku. Dzień Języka Ojczystego ma 
za zadanie podkreślić bogactwo różno-
rodności językowej świata, a także zwró-
cić uwagę na liczbę języków zagrożonych  
i ginących. Z tej okazji w Szkole Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej,  
22 lutego odbyły się zabawy z językiem pol-
skim przygotowane przez panią Barbarę 
Tuczyńską. Uczniowie klas I-III poszerzy-
li swoją wiedze na temat języka polskiego, 
a na przerwie z wielkim zaangażowaniem 
zabawili się w detektywów rozszyfrowu-
jąc zakodowane tytuły książek. Za każdą 
poprawnie odgadniętą zagadkę uczestnik 
otrzymywał słodką nagrodę.

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWEJ
Grand Prix Gangu Fajniaków
Z dumą informujemy, że kapituła kon-
kursu „Szkolne Przygody Gangu Fajnia-
ków” zdecydowała o przyznaniu jednej  
z 15 nagród Grand Prix naszej placów-
ce! Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  
w Jerzmanowej wzięła udział w konkur-

Egzamin na czytelnika!
Styczeń w bibliotece w Szkole Podstawowej 
w Jerzmanowej  okazał się mimo mrozu za 
oknem, bardzo ciepłym miesiącem. Wtedy 
to właśnie jak co roku, w poczet czytelników 
wstąpili nowi adepci - najmłodsi uczniowie 
szkoły. Po pół rocznym stażu nauki mogą 
przystąpić do braci czytelniczej wykonując 
dwa zadania: zdając przygotowany  przez 
Panią Barbarę Tuczyńską egzamin z wiedzy 
o baśniach i po zaznajomieniu  się z zasada-
mi korzystania z biblioteki szkolnej 

Wszyscy uczniowie pomyślnie rozwią-
zali przygotowane zagadki oraz obiecali  
z szacunkiem obchodzić się z książkami.  
Z okazji pasowania na czytelnika dzieci do-
stały wyprawkę czytelniczą, która została 
przygotowana przez Instytut Książki w ra-
mach kampanii „Mała książka - wielki czło-
wiek”, której strategicznym celem jest roz-
wój czytelnictwa wśród dzieci w różnych 
grupach wiekowych. Projekt ten realizo-
wany jest ze środków Ministerstwa Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego pod patronatem 
Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wszystkim uczniom życzymy dużo pa-
sjonujących książek do poznania i zapra-
szamy do korzystania z biblioteki szkolnej.

sie organizowanym przez właściciela sieci 
sklepów Biedronka. Zadanie konkursowe 
- lekcje oraz prace plastyczne o tematyce 
ekologicznej w obszarach czterech żywio-
łów: ziemia, powietrze, woda, ogień - re-
alizowała klasa IIIa wraz panią Barbarą 
Tuczyńską. Dodatkowo, by zawalczyć  
o Grand Prix nauczyciel pisał projekt doty-
czący rewitalizacji terenu znajdującego się 
przed szkołą.

Ciężka praca uczniów została nagro-
dzona. Uczniowie otrzymali maskotki  
z serii Gang Fajniaków, a była to tylko za-
powiedź do nagrody głównej - Grand Prix 
w wysokości 3 tys. zł, którą szkoła spo-
żytkuje z korzyścią dla dzieci i środowi-
ska.  Serdecznie dziękujemy uczniom oraz 
nauczycielom zaangażowanym w udział  
w konkursie.

LUDZIE / EDUKACJA
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SZKOŁA PODSTAWOWA W JACZOWIE
Bal Karnawałowo-Walentynkowy
12 lutego 2021 r. uczniowie klas I – III 
wzięli udział w Zabawie Karnawałowo 
-Walentynkowej. Zgodnie z zachowaniem 
panujących zasad reżimu sanitarnego każ-
da klasa bawiła się w swojej klasopracow-
ni pod opieką wychowawcy. Pięknie ude-
korowane sale, pomysłowe stroje, ciekawe 
konkursy, tańce, pamiątkowa fotobudka,  
a do tego poczta walentynkowa… To 
wszystko dostarczyło dzieciom wiele rado-
ści i niezapomnianych chwil.

Na zakończenie zabawy pani dyrektor 
Wioletta Olejnik wręczyła każdej klasie dy-
plom za wzięcie udziału i wspaniałą zabawę 

Ślubowanie pierwszoklasistów
3 lutego 2021 r. odbyła się w naszej szkole 
bardzo ważna uroczystość – Ślubowania i Pa-
sowania na Ucznia. Do społeczności szkolnej 
przyjętych zostało 21 nowych uczniów.

W tym ważnym dniu udział wzięli pani 
Dyrektor Wioletta Olejnik, rodzice oraz 
wychowawczynie uczniów klas pierwszych.

Pierwszoklasiści zaprezentowali bo-
gaty program artystyczny, przygotowany 
wcześniej pod okiem swoich wychowaw-
czyń pani Elżbiety Urbanowicz – Przy-
siężnej i pani Beaty Nadymus. Po części 
artystycznej w niezwykle podniosłej at-
mosferze, na Sztandar Szkoły pierwsza-

w tegorocznym balu. Organizatorami balu 
były nauczycieli: Magdalena Nadymus, Ka-
tarzyna Kaczocha oraz Katarzyna Mońka.

ki ślubowały – być pilnymi i wzorowymi 
uczniami, dobrymi kolegami, dbać o honor 
i tradycje szkoły oraz wdrażać w życie ide-
ały Henryka Sienkiewicza – Patrona naszej 
szkoły. Po złożeniu ślubowania pani Dy-
rektor Wioletta Olejnik dokonała pasowa-
nia na ucznia.

Tego dnia pierwszoklasiści otrzyma-
li wiele życzeń. Najpierw pani Dyrektor 
życzyła wiele radości, dużo sukcesów  
i samych wspaniałych ocen. Następnie od-
czytała list od pana Wójta Lesława Golby  
i przekazała upominki i cukierki dołączone 
do życzeń.

Konkurs Gwiazdkowy Pho3nix
Uczniowie szkoły w Jaczowie wzięli 
udział w Konkursie Gwiazdkowym or-
ganizowanym przez Fundację Pho3nix.

Fundacja Pho3nix to stworzona 
przez Sebastiana Kulczyka organizacja 
społeczna, wspierająca na całym świe-
cie najbardziej uzdolnione sportowo 
dzieci, dla których ograniczenia ma-
terialne są główną barierą w realizacji 
marzeń i mistrzowskiej kariery.

Celem konkursu było zmotywowa-
nie uczniów szkół podstawowych do 
regularnej aktywności fizycznej po-
przez zaangażowanie ich we wspólną 
zabawę.

Konkurs trwał od 7 grudnia 2020 do 
8 stycznia 2021 i polegał na wykonywa-
niu przez dzieci jak największej liczby 
ćwiczeń z filmami na swoim koncie na 
platformie konkursowej Pho3nix Kids. 

Uczniowie przez cały miesiąc in-
tensywnie ćwiczyli korzystając z pomo-
cy instruktorów. Dwudziestu najbar-
dziej aktywnych uczestników konkursu 
zostało nagrodzonych opaskami spor-
towymi Huawei Band 4 ufundowanymi 
przez organizatora.

Wartość przekazanych nagród przez 
Fundacje Pho3nix to blisko 5000 zł.

Jeszcze raz gratulujemy laureatom 
i zachęcamy do kolejnych działań.

*   *   *
I miejsce – Radosław Staniaszek
II miejsce – Patrycja Nowacka
III miejsce – Maja Sieńkowska
Koordynator projektu: Paulina Wolanin.
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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
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ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
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Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

W ramach współpracy naszej Szkoły ze 
Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów już 
po raz kolejny przystąpiliśmy do coroczne-
go konkursu plastyczno-historycznego dla 
uczniów szkół z powiatu głogowskiego „Żoł-

Szkolny Klub Samorządności i Wolonta-
riatu przeprowadził świąteczną zbiórkę 
prezentów dla dzieci z Domu Dziecka 
przy ul. S. Maczka w Głogowie.

Kiedy ogłaszaliśmy z młodzieżą 
zbiórkę słodyczy i środków czystości dla 
wychowanków Domu Dziecka na Macz-
ka, nawet nie spodziewaliśmy się, że ma-
cie LUDZIE tak wieeeelkie serca.

Zebraliśmy 4 pudła prezentów. Dzię-
kuję uczniom, rodzicom, nauczycielom  
i pracownikom szkoły za wsparcie. Dzię-
kuję Pani Ewie Bochenek za pomoc  
w przemieszczeniu tych ciężkich pudeł  
i dostarczeniu pod drzwi.

Chociaż (z wiadomych powodów) nie 
mogliśmy wejść do środka i osobiście 
przekazać dzieciakom prezenty, to opie-
kunki przywitały nas gorąco i zaprosiły 
(jak będzie już bezpiecznie ) na kawę.

W zamian otrzymaliśmy ręcznie ro-
bioną kartkę z podziękowaniami.

„Razem na święta”  
– dla domu dziecka

LUDZIE / EDUKACJA

Konkurs plastyczno-historyczny „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”

nierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.
Konkurs przeprowadzany jest  pod pa-

tronatem Ministra Edukacji Narodowej 
oraz Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.

Z dumą informujemy, że dwóch uczniów 
naszej szkoły zostało wyróżnionych.

Wyróżnienie w kategorii klas I-III 
otrzymali:  Aleks Franczak  klasa I A oraz 
Grzegorz Krupa klasa III B.
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ARCHITEKTONICZNE 
CIEKAWOSTKI PAŁACU 
JERZMANOWA cz. 1
Na przestrzeni minionych wieków Pałac w Jerzmanowej stał się miejscem powstania wielu 
ciekawostek architektonicznych. Część z nich przetrwało, dzięki czemu możemy je zaprezento-
wać i opisać.

e frontowej ścianie pałacu dostojnie 
prezentują się głowice pilastrów tworząc 
charakter danego stylu nadając im nieby-
wałą wytworność. (XVIII w., barok, warsz-
tat śląski).Forma dorycko-jońska (VI-VII 
w.p.n.e.), złożona ze skośnie ułożonej śli-
macznicy na powierzchni której widnieje 
motyw lambrekinu, dekoracji . Między śli-
macznicami widnieje motyw wolich oczu  
z owalnym kaboszonem po środku. W dol-
nej części zauważamy rząd perełek.

Balustrada balkonu (ok. 1730 r., barok, 
warsztat śląski)

Prezentuje się jako trójczłonowa for-
ma z gierowaną (tzw. krępowanie gzym-
su), wypukłą na zewnątrz, zaokrągloną 
osią środkową. Osie są flankowane pi-
lastrami (płaski filar) o trzonach deko-
rowanych motywem zawieszek z pęków 
kwiatowych na kokardach. Czoło balu-
strady jest ażurowe z trzema prześwitami 
w formie przecinających się elips ujętych 

W opaskami z perełkowaniem. W po-
lach między pilastrami ornament 
wstęgowo-cęgowy układający się 
w rodzaj kartuszy. Tylna strona 
balustrady posiada identyczną de-
korację.

Balustrada schodów (4 ćw. XIX 
w., sień- klatka schodowa, neoba-
rok, warsztat śląski).

Stanowi część schodów zabie-
gowych. Tralki balustrady ukształ-
towano w formie wysokiej smu-
kłej wazy o bokach zdobionych 
symetrycznie dekoracją roślinną. 
Spoczywają one na stopniach bel-
ki policzkowej i są zaakcentowane 
profilowaną listwą. Górna część 
schodów wykończona jest szeroką 
profilowaną poręczą odchyloną na 
zewnątrz razem ze słupkiem i za-
winiętą wolutowo na końcu. Słu-
pek rozszerzono w dolnej części na 
wzór gruszki, a w jego środkowej 
części umieszczono motyw akantu. 
Czoło słupka ozdobiono ornamen-
tem cekinowym.  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




