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Dzieci już się bawią
w Oceanie Marzeń

Otwarcie nowego przedszkola i żłobka gminnego w Jaczowie to historyczne 
wydarzenie dla oświaty w naszej gminie. STR. 14-15
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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy mieszkańcy!
Trzeci kwartał 2020 roku za nami. Gorący czas lata również był dla nas 
gorącym i intensywnym czasem prac obfitujących w mnóstwo przedsięwzięć 
zakończonych sukcesem. Udało się wiele i to właśnie napędza do dalszej 
pracy. Największy z tegorocznych sukcesów to finalizacja zadania Budowa 
Przedszkola ze Żłobkiem w Jaczowie, dzięki któremu dzień 1 września 2020 r. 
stał się dla gminy historycznym momentem, w którym pierwsi mali adepci 
rozpoczęli rok szkolny w nowo otwartym przedszkolu Ocean marzeń w Jaczowie. 
Zakończono też budowę ośrodka zdrowia wraz z zagospodarowaniem terenu 
przyległego, jednak do ostatecznego otwarcia jeszcze dużo pracy przed nami.

Niesamowitym sukcesem całej gminy Jerzmanowa, było zwycięstwo w „Bitwie  
o Wozy”, a nie mniejszym – otrzymanie promes dla OSP oraz na modernizację 
placu zabaw w Bądzowie. Natomiast przystąpienie do prac nad Strategią 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych LGOF otwiera nowe perspektywy 
na pozyskiwanie środków inwestycyjnych w przyszłości.

Mimo nietypowego czasu, udało się zorganizować czas wakacyjny dla dzieci 
i młodzieży, a także uczcić w szczególny sposób ważne wydarzenia jak Dożynki 
czy 100-lecie Bitwy Warszawskiej.

O tych i innych, wielkich i mniejszych inwestycjach, wydarzeniach i inicjatywach 
przeczytacie w trzecim w tym roku numerze naszego kwartalnika. Życzę miłej 
lektury!

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.
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Zwycięstwo Jerzmanowej!
Bitwa o wozy zakończona

Jest nagroda za wysoką frekwencję 
w wyborach prezydenckich. 
Wóz strażacki trafi do gminy 
Jerzmanowa.

Rząd obiecał ufundować czterdzieści 
dziewięć wozów strażackich dla gmin 
do 20 tys. mieszkańców, w których będzie 
najwyższa frekwencja. Taką miała gmina 
Jerzmanowa.

Wójt odebrał nagrodę
W poniedziałek (27.07.) wójt gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba w MSWiA 
w Warszawie odebrał z rąk wiceministra 
Macieja Wójcika i Pawła Szefernakera 

promesę dla gminy Jerzmanowa na no-
wy wóz strażacki. To nagroda za zwycię-
stwo frekwencyjne w II turze wyborów 
prezydenckich. – Jest to dla nas ogrom-
ny sukces. Mieszkańcy swoim udziałem 
w głosowaniu w II turze wyborów poka-
zali, że interesują się sprawami naszej 
gminy – mówi Lesław Golba, wójt gminy 
Jerzmanowa.  Wóz strażacki będzie słu-
żył wszystkim mieszkańcom, całej naszej 
gminie w sytuacjach losowych –doda-
je. Wójt wspólnie z członkiem Zarządu 
Oddziału Gminnego OSP druhem Da-
riuszem Śmigajem uczestniczył w uroczy-
stości wręczenia promes 49 zwycięskim 
gminom z całej Polski.

Nic bez zaangażowania
W niedzielę (12.07.) do urn wyborczych 
w II turze wyborów poszło w gminie 
Jerzmanowa 73,12 proc. uprawnionych 
do głosowania. Zaangażowanych w za-
chęcanie mieszkańców, aby wzięli udział 
w wyborach było duże.  –Rozdawaliśmy 
ulotki, prowadziliśmy też kampanię w in-
ternecie – potwierdza Paweł Woźniak, 
strażak z OSP Smardzów. Wójt Lesław 
Golba dziękuje wszystkim mieszkańcom 
i strażakom gminy Jerzmanowa za mobi-
lizację i zaangażowanie. – Jesteśmy naj-
lepsi, jesteśmy zwycięzcami – dodaje. 
 RED

Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa, wraz z druhem Dariuszem Śmigajem,
członkiem Zarządu Oddziału Gminnego OSP odebrał promesę na nowy wóz strażacki.
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INWESTYCJE  ∕  ZREALIZOWANE

w dostępie do szerokopasmowego inter-
netu. Dodatkowo zapewnia użytkownikom 
końcowym (m.in. wskazanym placówkom 
edukacyjnym) dostęp do sieci światłowo-
dowej o przepustowości co najmniej 100 
Mb/s.  Obecny stan rozwoju infrastruk-
tury szerokopasmowej w Polsce i poziom 
jej wykorzystania, jest niski w porówna-
niu z większością krajów Unii Europej-
skiej, a POPC ma pomóc w wykorzystaniu 
możliwości technologii cyfrowych. Chcesz 

mieć swój wkład w rozwój swojej okoli-
cy? Jesteś właścicielem nieruchomości, 
na której zaplanowano przebieg sieci świa-
tłowodowej lub jej umieszczenie na słu-
pie? Wyraź na to zgodę i pomóż dotrzeć 
do większej liczby domów w Twojej miej-
scowości. Wszystkich mieszkańców, któ-
rzy chcą sprawdzić, czy ich adres jest 
objęty projektem i uzyska dostęp do usług 
światłowodowych, zapraszamy na stronę: 
getfibre.pl.  RED

Przy wiacie rekreacyjnej obok 
Urzędu Gminy w Jerzmanowej, 
na ulicy Lipowej, zamontowano 
ogólnodostępną, bezpłatną, 
samoobsługową stację naprawy 
rowerów. 

To druga taka stacja na terenie naszej 
gminy. Pierwsza taka stacja decyzją 
mieszkańców stanęła jesienią w 2019 ro-
ku w miejscowości Modła przy świetli-
cy wiejskiej Kurowice 42a. Przy stacjach 
rowerzyści bez problemów dopompują 
koło czy wyregulują hamulce kierownicę 
lub siodełko w przypadku awarii, kiedy 
nie zawsze mamy przy sobie potrzebne 
do naprawy narzędzia. Z wyposażenia 
stacji mogą skorzystać nie tylko użyt-
kownicy jednośladów, można przy jej 
pomocy dokonać także drobnych napraw 
wózków dziecięcych oraz inwalidzkich. 
Korzystanie ze stacji jest bezpłatne. Sa-
moobsługowa stacja naprawy wyposażo-
na jest m.in. zestaw kluczy imbusowych, 
klucz nastawny i klucze płaskie, śru-
bokręty z różnymi końcówkami, wkrę-
tak TORX, łyżki do opon oraz pompkę 
z adapterem na różne zawory. Narzę-
dzia są trwale przymocowane do stacji 
oraz chronione przed deszczem. Aby na-
prawa roweru była łatwiejsza, na stacji 
można zawiesić rower. Samoobsługowe 
stacje napraw powstały także z myślą 
o użytkownikach gminnych tras rowe-
rowych, gdyż znajdują się na niebieskiej 
i czerwonej trasie rowerowej wyznaczo-
nej na terenie gminy. Przypomnijmy, 

że na terenie gminy znajdu-
ją się trzy bardzo atrakcyjne 
trasy rowerowe dla początku-
jących i zaawansowanych cy-
klistów. Trasa zielona „Gmina 

na raz” – 27 km, dzięki której 
zwiedzimy całą gminę. Trasa 

niebieska „Przez pola i łąki” – 
11 km., które w całości przebiega-

ją wśród pól i łąk. Trasa czerwona 
„wśród lasów” – 9 km. bogata w pod-

jazdy i zjazdy biegnące drogami leśny-
mi.  RED

Kolejna stacja 
naprawy rowerów

Gmina Jerzmanowa w Polsce CyfrowejOstatni czas pokazał, jak ważną 
rolę w naszej codzienności pełni 
internet. Dlatego ta inwestycja 
tym bardziej cieszy. 

Na terenie gminy Jerzmanowa realizo-
wany jest projekt budowy otwartej sie-
ci światłowodowej. Wszystko za sprawą 
współfinansowanego ze środków unij-
nych Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE 
I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć 
światłowodową, która udostępniona 
będzie zarówno lokalnym, jak i ogól-
nopolskim dostawcom usług świa-
tłowodowych - internetu i telewizji 
cyfrowej. Głównym celem projektu jest 
wyeliminowanie terytorialnych różnic 
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Zakończyła się budowa nowej 
przychodni w gminie Jerzmanowa. 

Nowy dwukondygnacyjny budynek o po-
wierzchni użytkowej 437,54 mkw. stanął 
przy Urzędzie Gminy Jerzmanowa. Głów-
ne jego wejście prowadzące do rejestra-
cji znajduje się od strony ulicy Lipowej. 
Na parterze znajdują się pomieszczenia 
zaprojektowane pod specjalistyczne ga-
binety jak stomatologiczny i ginekolo-
giczny, dwa gabinety lekarskie, pokój 
zabiegowy poradnia dla dzieci i pokój 
pobrań. Gabinety rehabilitacyjne, za-
biegowe i salka ćwiczeń znajdować się 
będą na piętrze. Z końcem lipca br. wy-
konawca Przedsiębiorstwo Budowlane 
Modernpol Czesław Chmielewski zgłosił 

zakończenie robót przy realizacji zadania 
pn. Budowa Ośrodka Zdrowia w Jerzma-
nowej. W odbiorze końcowym - 6 sierpnia 
2020 r. uczestniczyli przedstawiciele Ra-
dy Gminy Jerzmanowa i Rady Sołeckiej. 
Była to okazja do zapoznania się z całym 
obiektem i sprawdzenia, czy wszystko za-
gospodarowane zostało zgodnie z doku-
mentacja techniczną. – Pragnę zaznaczyć, 
że to trzeci w gminie obiekt użyteczności 
publicznej, który wyposażony jest w win-
dę. Tak jak Szkoła Podstawowa w Jaczo-
wie i Urząd Gminy – mówił wójt Lesław 
Golba. Obecnie gmina pracuje nad kon-
cepcją, w jaki sposób funkcjonował będzie 
ośrodek zdrowia. Dopuszcza się możli-
wość powierzenia prowadzenia przychod-
ni podmiotowi zewnętrznemu.   RED

Ośrodek zdrowia gotowy! 
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Niejednokrotnie zadaje sobie pytanie: 
w jaki sposób ma uchronić swoje dziec-
ko przed możliwymi niebezpieczeństwa-
mi związanymi na przykład z sięganiem 
po alkohol, narkotyki, nadmiernym korzy-
staniem z komputera, telefonu, czy agre-
sją i przemocą ze strony innych osób? Na 
to pytanie nie ma jednak jednoznacznej 
odpowiedzi. Na ryzykowne zachowanie 
nastolatka, w tym łamanie przez niego za-
kazów rodziców, wpływa wiele przyczyn, 
które mogą mieć swoje źródło w jego ce-
chach indywidualnych, w środowisku ro-
dzinnym, czy też rówieśniczym. Czasami 
może też zadecydować o tym impuls, splot 
okoliczności lub przypadek.
Ważne jest, aby rodzic przede wszystkim 
budował ze swoim dzieckiem bliskie rela-
cje, znał i rozumiał prawidłowości wieku 
dorastania oraz świadomie stosował te 
praktyki rodzicielskie. Właśnie taka po-
stawa najbardziej sprzyja bezpiecznemu 
i dobremu funkcjonowaniu jego dziecka. 
Bowiem świadomość procesów, którym 
podlega dziecko - nastolatek, ułatwia nie 
tylko wspieranie jego, ale także poradze-
nie sobie z własnymi niepokojami i po-
dejmowanie odpowiednich działań, m.in. 
uruchamianie czynników chroniących.
Przykładem czynnika chroniącego dziec-
ko przed podejmowaniem przez nie-
go ryzykownych zachowań jest bliska 
emocjonalna więź z rodzicem lub opie-
kunem. Mniej narażone na pokusy jest 
dziecko postrzegające rodzica, jako osobę 
obdarzającą je miłością. Tak wychowy-
wane dziecko czuje się bezpieczne, ak-
ceptowane, a jednocześnie ma poczucie 
niezależności.
Innym ważnym czynnikiem chroniącym 
jest umiejętność zawierania trwałych 
przyjaźni i nawiązywania bliskich rela-
cji. Poczucie posiadania godnej zaufania 
osoby, której można zwierzyć się, poga-
dać, daje siłę i wsparcie w codziennych 
problemach. Nie ma więc konieczności 
sięgania po inne, rozwiązania (tj. alkohol, 
narkotyki, agresja, zachowania aspołecz-
ne), żeby choć na chwile “wyłączyć się” 
i zapomnieć o problemie.

Kolejnym ważnym czynnikiem chro-
niących nastolatka przed zachowa-
niami ryzykownymi jest ustalanie 
rodzinnych zasad i ich przestrzeganie. 
Zasady odzwierciedlają przekonania, po-
glądy i wartości rodziców dotyczące np. 
picia alkoholu - “Nikt z naszej rodziny 
po wypiciu alkoholu nie prowadzi samo-
chodu”. Obowiązujące w rodzinie zasady 
mogą wzmocnić pozytywne zachowa-
nie dziecka, zapewniając mu poczucie 
bezpieczeństwa.
Posiadanie przez rodzinę stałych rytu-
ałów (np. wspólne wyjazdy wakacyjne, 
chodzenie do kina, obchodzenie urodzin), 
jest również ważnym czynnikiem chro-
niącym dziecko Wspierająca postawa nie-
uzależnionego rodzica, który gwarantuje 
dobrą opiekę, czuwa nad psychospołecz-
nym rozwojem dziecka, dba o korzystny 
klimat w rodzinie wzmacnia jego poczu-
cie bezpieczeństwa.
Należy pamiętać, iż to rodzic dla swoje-
go dziecka jest wzorem do naśladowania. 
Dziecko w wielu przypadkach przejmuje 
zachowania i zwyczaje rodzica, również te 
związane z zrachowaniami ryzykownymi, 

np. z piciem alkoholu, czy też stosowa-
niem przemocy.
Ważne jest, aby rodzic próbował spojrzeć 
na trudne sytuacje oczami dziecka, czyli 
przyjął jego punkt widzenia. To pozwoli 
lepiej zrozumieć motywy jego zachowania 
i emocje, jakie temu towarzyszą.
Rodzic powinien być dla swojego nastolet-
niego dziecka oparciem, którego podstawą 
są miłość, wartości i doświadczenie.
Rodzicu, jeżeli podejrzewasz, że Twoje 
dziecko pije alkohol, zażywa narkotyki, 
spędza co raz więcej czasu przy kompute-
rze, czujesz się bezradny zgłoś się do:

- Punktu konsultacyjnego dla osób uzależ-
nionych i współuzależnionych oraz osób 
doznających przemocy w rodzinie, który 
mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jerzmanowej przy 
ul. Głogowskiej 7 lub do Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gminie Jerzmanowa telefon do kon-
taktu: 76 833 60 50.  GMINNA KOMI-
SJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
ALKOHOLOWYCH

Ryzykowne zachowania 
dorastającego dziecka 
a czynniki chroniące
Dorastanie dziecka bywa sporym wyzwaniem dla rodziców i opiekunów. W samym dziecku zachodzi wiele zmian, 
które rzutują na jego relacje z najbliższymi. Młody człowiek ma coraz więcej swoich spraw, kontrola rodzicielska 
przestaje pełnić swoje dotychczasowe zadania, po prostu zmienia się. Rodzic w okresie dojrzewania swojego 
dziecka może czuć się bezradnym i niepewnym swoich umiejętności wychowawczych.

URZĄD
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Szansę na skorzystanie z oferty szko-
leniowej miały także osoby spoza gmi-
ny. Wzięły w nim udział osoby związane 
z różnymi zawodami, m.in. reprezentujące 
oświatę, urzędy, prywatne biznesy, rodzi-
ce. Zajęcia wymagały ze strony uczestni-
ków skupienia i cierpliwości, ale warto 
było poświęcić swój czas, aby sprawdzić 
i podnieść poziom swoich umiejętności 
cyfrowych. Program wpłynął na rozwój 
kompetencji cyfrowych i poszerzył możli-
wości uczestników w zakresie korzystania 
z e-usług. Jedynym stawianym warun-
kiem było ukończenie 25 lat. Szkolenia 
odbywały się w sali obrad Urzędu Gminy 
Jerzmanowa i były poprzedzone specjal-
nymi przygotowaniami umożliwiający-
mi instruktorowi w sposób profesjonalny 
przekazać wiedzę. Ostatnie finalne już 
szkolenie odbyło się w formie zdalnej ze 
względu na niemożność zorganizowania 
spotkania stacjonarnego. Entuzjazm i in-
dywidualne podejście w sytuacjach tego 
wymagających stale towarzyszyły pro-
wadzącemu zajęcia. Należy wspomnieć, 
że wartością dodaną jest realizacja szczyt-
nego celu w zakresie edukacji. Wszystko 
po to, aby zaspokoić potrzeby szkoleniowe 
i edukacyjne uczniów oraz nauczycieli. W 
ramach zakończonego projektu na do-
posażenie Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jerzmanowej trafiło 10 lapto-
pów. Wsparcie szkoły gminnej sprzętem 
komputerowym nastąpiło dzięki pomocy 
unijnej. Wszystkim, którzy wzięli udział 
w projekcie „E-Aktywni”, wójt gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba dziękuje za za-
interesowanie i aktywne uczestnictwo 
w szkoleniach. RDZ

E-AKTYWNI W LICZBACH:

Gmina w partnerstwie z Fundacją 

Wspierania Zrównoważonego Roz-

woju uzyskała na realizację projektu 

grantowego wsparcie w wysokości 84 

tys. zł z Europejskiego Funduszu Roz-

woju Regionalnego.

Szkolenia trwały od grudnia 2019 r. 

do maja 2020 r.  W tym okresie  w ra-

mach VII serii szkoleń przeprowadzono 

13 spotkań w 4 modułach tematycznych:

1. „Rodzic w Internecie” – przeszkolono 

12 osób.

2. „Moje finanse i transakcje w sieci” – 

przeszkolono 83 osoby.

3.  „Działam w sieciach społecznościo-

wych”– przeszkolono 12 osób.

4. „Tworzę własną stronę internetową- 

blog”– przeszkolono 43 osoby.

Szkolenia odbywały się w ramach 

w ramach Programu Operacyjnego 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kom-

petencje społeczeństwa”, Działanie 

nr 3.1. „Działania szkoleniowe na rzecz 

rozwoju kompetencji cyfrowych” : 

E-aktywni mieszkańcy województwa 

dolnośląskiego i lubuskiego.

Realizacja projektu, w ramach którego 
przeszkolono 150 osób, była możliwa 
głównie dzięki zaangażowaniu 
mieszkańców gminy.

E-aktywni 
to projekt 
zakończony 
sukcesem
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INWESTYCJE  ∕  ZREALIZOWANE

Przeprowadzą kontrole

Podstawa prawna i formalności
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1439, t.j.) gminy 
mają obowiązek prowadzenia ewiden-
cji zbiorników bezodpływowych na nie-
czystości płynne (szamb) oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
W związku z powyższym zwracamy się 
do mieszkańców gminy Jerzmanowa, 
którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego 
szamba lub przydomowej oczyszczal-
ni ścieków o złożenie odpowiedniego 
druku informacyjnego o posiadanym 

zbiorniku bezodpływowym lub przy-
domowej oczyszczalni ścieków. Dru-
ki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie 
Gminy w Jerzmanowej oraz na stronie 
internetowej www.jerzmanowa.com.
pl (zakładka Załatw sprawę, Dział go-
spodarki komunalnej i ochrony śro-
dowiska). Wypełnione druki prosimy 
składać w Biurze Podawczym Urzędu 
Gminy Jerzmanowa, pocztą na adres: 
Urząd Gminy w Jerzmanowej, ul. Lipowa 
4, 67-222 Jerzmanowa lub przez elek-
troniczną skrzynkę podawczą na plat-
formie ePUAP.

Grozi grzywna
Prawidłowe zasady zagospodarowa-
nia nieczystości ciekłych określa ww. 
ustawa o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (art. 5 ust. 1 pkt 2, 
3a, 3b i art. 6 ust. 1), a także Regula-
min Utrzymania Czystości i Porządku 
na terenie Gminy Jerzmanowa (§ 5). 
Niedopuszczalne jest odprowadza-
nie nieczystości ciekłych do rowów, 

gruntu, zbiorników wodnych, cie-
ków wodnych, kanalizacji deszczowej 
oraz pompowania ich na pola, łąki itp. 
Ponadto zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1439, t.j.), kto nie wyko-
nuje obowiązków wymienionych w art. 
5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Aplikacja promuje 
nasz region

Darmowa aplikacja „na Miedzi” do-
stępna do pobranaia w Google Play lub 
App Store. powstała dzięki współpracy 
KGHM Polska Miedź S.A. i samorzą-
dów Zagłębia Miedziowego. Jej celem 
jest promocja Zagłębia Miedziowego 
i umożliwienie poznania najciekaw-
szych miejsc regionu oraz ich histo-
rii. Obecnie aplikacja oprowadzi nas 
po 20 trasach i 250 punktach zlokali-
zowanych między Legnicą a Głogowem 
w tym także po tych w Gminie Jerzma-
nowa. Użytkownicy mogą również do-
wiedzieć się z niej wielu ciekawostek 
o miedzi i sposobach jej wydobywa-
nia, co robią drony pod ziemią lub skąd 
wzięła się nazwa Zagłębie Miedziowe. 
W aplikacji znajdziemy także aktualne 
informacje o wydarzeniach w regio-
nie, oglądniemy lokalne wystaw on-li-
ne i pospacerujemy wirtualnie po wielu 
zabytkowych miejscach. RED

Ważna informacja o kontrolach 
szamb oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków.
Urząd będzie prowadzić kontrole w za-
kresie opróżniania przez mieszkańców 
zbiorników bezodpływowych (szamb) 
oraz przydomowych oczyszczalni ście-
ków. Obowiązek ten wynika z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. Zgodnie z art. 6 ust. 1 cytowanej 
ustawy właściciele nieruchomości, któ-
rzy pozbywają się z terenu nieruchomo-
ści nieczystości ciekłych, są obowiązani 
do udokumentowania korzystania z usług 
wykonywanych przez przedsiębiorcę po-
siadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nie-
czystości przez okazanie zawartych umów 
i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
W przypadku posiadania przydomowych 
oczyszczalni ścieków również należy pa-
miętać o obowiązku pozbywania się osa-
dów ściekowych zgodnie z instrukcją 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków, co musi zostać również odpo-
wiednio udokumentowane, tj. poprzez 
podpisanie umowy na wywóz osadów 
ściekowych oraz posiadanie dowodów 
uiszczania opłaty za tę usługę. Usługę 

w y wozu ścieków mogą w ykony wać 
przedsiębiorcy posiadający zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, wyda-
ne przez Wójta Gminy Jerzmanowa. RED

Kto może odbierać nieczystości?
Podmiotami uprawnionymi 

do zawarcia umowy na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych 

oraz transport nieczystości ciekłych 
na terenie gminy Jerzmanowa są niżej 

wymienione przedsiębiorstwa:
1) „TRANSMAN-BIS” S.J. Barbara 

i Czesław Jacuś, 
ul. Kręta 10, 67-210 Jaczów;

2) „MARKTRANS” Marek Czaczyk, 
ul. Orbitalna 49/8, 67-200 Głogów;

3) „WC SERWIS” Sp. z o.o. Spółka ko-
mandytowa, 

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
4) Przedsiębiorstwo Gospodarki Miej-

skiej Sp. z o.o. 
 ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice

http://www.jerzmanowa.com.pl/
http://www.jerzmanowa.com.pl/
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Promesę na zadanie: 
„Modernizacja placu zabaw wraz 
z zagospodarowaniem terenu 
w Bądzowie” 23 lipca w Jeleniej 
Górze odebrał wójt. 

Sejmik Województwa Dolnośląskiego 
uchwałą z dnia 25 czerwca br. rozstrzy-
gnął konkurs Odnowa Dolnośląskiej Wsi, 
przyznając gminie Jerzmanowa wsparcie. 
W gronie laureatów konkursu znalazło się 
łącznie 51 gmin z Dolnego Śląska. Przy-
znane dofinansowanie w wysokości 29 
tys. 915 zł umożliwi modernizację miejsca 
rekreacyjno-wypoczynkowego w miejsco-
wości Bądzów. Całość inwestycji wyniesie 
51 tys. 995 zł. Celem programu Odnowa 
Dolnośląskiej Wsi jest wspieranie aktyw-
ności mieszkańców obszarów wiejskich, 
poprzez zaspokojenie najpilniejszych po-
trzeb związanych z poprawą warunków 
życia w gminach. Maksymalna wysokość 
pomocy na realizację pojedynczego pro-
jektu nie mogła przekroczyć 30 tys. zł. 
 RED

Czeki okolicznościowe na łączną kwotę 
ponad 47 tys. zł z rąk zastępcy komen-
danta głównego PSP Adama Koniecz-
nego oraz ministra Krzysztofa Kubowa 
i prezesa WFOŚ Łukasza Kasztelowicza 
dla OSP Jerzmanowa, OSP Smardzów 
i OSP Jaczów odebrali przedstawiciele 

jednostek i wójt gminy Jerzmanowa. – 
Za te pieniądze doposażymy jednost-
ki w potrzebny sprzęt, który podniesie 
sprawność bojową  – komentował Le-
sław Golba. Uroczystość odbyła się 10 
lipca. 
 RED

Wolą mieszkańców do grona 
miejscowości w gminie Jerzmanowa, 
które posiadają na swoim terenie 
wiatę rekreacyjną, dołączyły 
Golowice. 

Takie inwestycje mają za zadanie stwo-
rzyć miejsca integracji lokalnych spo-
łeczności, w któr ych mieszkańcy 
mogliby wspólnie i komfortowo spędzać 
swój wolny czas. Uroku tym miejscom 
dodaje możliwość wypoczynku i rekre-
acji na świeżym powietrzu z jednoczesną 
ochroną przed ewentualnymi niedogod-
nościami atmosferycznymi. – Wiaty, któ-
re mamy w Bądzowie, są często używane. 
Szczególnie latem dzieci spędzają tam 
cały dzień, więc to cieszy. Mam nadzie-
ję, że wiata w Golowicach równie mocno 
służyć będzie mieszkańcom – mówi sołtys 
wsi Bądzów Anna Rysz. Istotnym elemen-
tem jest to, że lokalizacja tych konstrukcji 

„Budowa zbiorczej 
przepompowni ście-
ków wraz z prze-
budową systemu 
rurociągów tłocz-
nych w celu odpro-
wadzenia ścieków 
z aglomeracji Jerzmano-
wa do oczyszczalni ścieków w Głogowie” 
to projekt współfinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu; Priorytet: OW – Ochrona wód. 
Wartość projektu:  2 mln 760 tys. 031,13 
zł, dofinansowanie WFOŚiGW: 1 mln 113 
tys. 900 zł w tym dotacja: 556 tys. 950 zł, 
a pożyczka: 556 tys. 950 zł. Data rozpo-
częcia: III kwartał 2018 r. Data zakończe-
nia: 31.08.2019 r. Koszt całkowity: 2 mln 
760 tys. 31,13 zł.  MH

Promesa dla OSP
W Polkowicach odbyło się uroczyste wręczenie Czeków Okolicznościowych 
potwierdzających przekazanie środków finansowych w ramach Programu 
Priorytetowego “Ogólnopolskiego programu finansowania służb 
ratowniczych” ze środków WFOŚIGW.

Nowa wiata w Golowicach
Informacja o projekcie 

Ale inwestycja 
w Bądzowie!

nie jest przypadkowa, gdyż pojawiają się 
one we wsiach, w których od dawna bra-
kowało tego typu miejsc.  RED
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W niedzielę (30.08.) rolnicy z rodzina-
mi zebrali się na mszy dziękczynnej 
przy kościele w Jerzmanowej, którą od-
prawił proboszcz parafii w Jaczowie ks. 
Piotr Matus. Dary złożone przed ołta-
rzem na snopkach, same w sobie były 
ozdobą uroczystości. Jaczów ofiarował 
mąkę z różnych zbóż, Smardzów ziarna, 
Jerzmanowa owoce, Potoczek warzywa, 
Kurowice oleje roślinne, Gaiki chleb 
i orzechy, Modła wypieki, Bądzów wi-
no, Zofiówka kwiaty, Maniów miód, Ku-
rów Mały kolby kukurydzy, a Łagoszów 
Mały przetwory z warzy w i owoców. 
To całe bogactwo darów Boga zebrane 
z ziemi i przemienione pracą człowieka. 
Jest za co dziękować.

Dzielenie się chlebem
Mieszkańcy gminy Jerzmanowa modli-
li się za rolników, by mogli się cieszyć 
owocami swej ciężkiej pracy. O błogo-
sławieństwo dla ziemi w trudnym czasie 
pandemii, o uzdrowienie i pomoc. Soł-
tysi odczytali modlitwę wiernych. W 
homilii ksiądz proboszcz mówił, jakim 
błogosławieństwem dla ludzkości jest 
chleb, tej uprzywilejowanej ludzkości, 
do której należymy. – Dzisiaj w sposób 
duchowy chcemy podzielić ten chleb ze 
wszystkimi. To nie jest pusty gest, tak 
jak łamanie chleba eucharystycznego 
nie jest pustym gestem, jest wolą Pa-
na, aby łamać go i rozdać – powiedział. 
Ten przekaz wzmocniło świadectwo 
siostry Reginy, która pracuje z dziećmi 
w misji w Senegalu i od 8 lat odwiedza 
gminę Jerzmanowa. Po mszy dziękczyn-
nej wójt Lesław Golba zaprosił miesz-
kańców gminy na symboliczny przez 
pandemię obrzęd dożynkowy. – Dzisiaj 
świętujemy o wiele skromniej niż każ-
dego roku, ale ważne symbole chcemy 
utrzymać – powiedział. Wszystkich rol-
ników z gminy Jerzmanowa reprezento-
wali na uroczystości Urszula i Krzysztof 
Nesterowie z Potoczka. Z ich rąk wójt 
przyjął chleb dożynkowy. – Gospodarzu, 
przynosimy bochen chleba z tegorocz-
nych żniw, pachnący kłosami, ziarnem 
i ziemią, która je zrodziła. Niech sym-
bolizuje dostatek, szacunek do natury 

oraz naszą lokalną wspólnotę. Dziel go, 
wójcie, sprawiedliwie, by nikomu nie 
zabrakło – powiedzieli. Wykonując znak 
krzyża, wójt z szacunkiem symbolicz-
nie pokroił przekazany chleb i zaprosił 
do częstowania się. Z uwagi na pande-
mię wcześniej pokrojone kromki cze-
kał y zapakowane w jednorazow ych 

torebkach. Wszyscy mogli spróbować, 
podchodząc do stołu.

Znak szczęśliwie zakończonych żniw
Sołtysi wnieśli i przekazali wójto-
wi wieniec upleciony z tegorocznych 
zbóż w Smardzowie z pomocą sołty-
sów. Symboliczny, bo jedyny, w imieniu 

Nic nie zniweczyło
pięknego zwyczaju

Modlitwą i obrzędem dożynkowym mieszkańcy gminy 
Jerzmanowa podziękowali za plony. Bez zabawy, 
ale tradycyjnie był wieniec dożynkowy i dzielenie 
chleba z zebranego zboża.

LUDZIE  ∕  WYDARZENIA
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wszystkich sołectw. – Wieniec jest wy-
razem dumy i radości z zebranych plo-
nów – powiedziała Elżbieta Krawczyk, 
sołtys wsi Zofiówka. – Praca rolni-
cza jest bardzo ciężka i wcale się nie 
skończyła wraz ze żniwami. Już rze-
paki posiali nasi rolnicy. Ta praca jest 
ciągła, cały czas w mozole, w upale. 

W tym roku na szczęście żniwa odby-
ły się w pogodzie, więc zboża zosta-
ły zebrane suche – wójt podziękował 
rolnikom za chleb i wieniec. – Święto 
plonów nigdy nie zaniknie, docenia-
nia i świętowania rolniczego trudu, 
codziennej pracy, nie jest w stanie 
zniweczyć nawet zaraza, więc mamy 

nadzieję na przyszłoroczną fetę, któ-
ra zawsze w naszej gminie miała swoje 
szczególne miejsce i czas – piękną opra-
wę gminnych dożynek zapewnił Gmin-
ne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 
Dyrektor Barbara Reszczyńska podzię-
kowała wszystkim, którzy pomogli przy 
organizacji święta.  RS

 Urszula i Krzysztof 
Nesterowie, na dożynkach przedstawiciele 
wszystkich rolników gminy Jerzmanowa: 
Żniwa na pewno zawsze mo-głyby być lepsze, nigdy nie ma dosytu. Wiosna była napraw-dę sucha i borykamy się z tą suszą do dzisiaj, nie można po-siać. Deszcze majowo-czerw-cowe trochę nas podratowały i plony nie były najgorsze. Mu-simy to przeżyć i iść do przodu. Trzeba posiać i znów ta praca zaczyna się od początku. Na 40 hektarach uprawiamy zbo-ża, rzepak, grykę, łubin i ziem-niaki na własne potrzeby.

 Wójt Lesław Golba: Rozmawiałem z na-szymi rolnikami i w tym roku, dziękować Bogu, plony nie były najgorsze. Pamięta-my wiosnę, kiedy groziła trzecia z rzędu susza. Na szczęście maj był mokry i dzięki temu zbiory są lepsze. Mocniej muszą in-westować rolnicy, którzy mają gorszej kla-sy gleby, i przy tym nakładzie plony rzędu 4-5 ton z hektara można uznać za dobre. Mogłyby być lepsze, ale trzeba dzięko-wać i za to. Praca rolników nie skończyła się z dożynkami. Przed nimi zbiór okopo-wych czy kukurydzy i aż do później jesie-ni siewy. To jest ta ciężka rolnicza praca, za którą bardzo serdecznie dziękuję. Je-steście dobrymi gospodarzami, rozwijacie się. Wiem, że to nie jest łatwe, ale widzę, jak ci nasi rolnicy są sercem związani z zie-mią, przekazywaną niejednokrotnie z ojca na syna, gospodarują, dbają i zbierają ten owoc pracy w pocie czoła. Tegoroczne do-żynki są skromne, ale wcale nieskromne są moje podziękowania. 
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Najpiękniejsza dożynk  owa dekoracja posesji
Roślinne płody oraz plony zbóż, 
okazałe dynie, warzywa, kwiaty, 
a nawet zabytkowy sprzęt 
rolniczy posłużyły do stworzenia 
niezwykłych tegorocznych 
dożynkowych dekoracji posesji.
27 sierpnia br. komisja konkursowa powo-
łana przez GCK w Jerzmanowej wybrała 

się do czterech zgłoszonych na tegorocz-
ny konkurs posesji. W ocenie kierowała się 
pomysłowością, rozmiarem dekoracji i pra-
cochłonnością. Priorytetowo traktowane 
były także takie walory jak: nawiązanie 
do rolniczej tradycji, estetyka wykonania 
i stopień wyeksponowania. To już V edycja 
konkursu organizowanego co roku przez 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej, 

ale tradycja dekorowania domów prze-
kazywana jest od pokoleń. Dawniej wie-
rzono, że zawieszone na drzwiach wieńce 
z zebranych zbóż przyozdobione jarzębiną 
przyniosą urodzaj, a ziarno będzie tak du-
że jak owoce jarzębiny. Współczesne de-
koracje wyglądają nieco inaczej nie tylko 
zdobią ale bawią oraz nie raz ukazują ar-
tystyczny i estetyczny zmysł tworzących je 

LUDZIE  ∕  WYDARZENIA



13JESIEŃ 2020

Najpiękniejsza dożynk  owa dekoracja posesji

Wyniki konkursu:
1. miejsce: Maria Chodorowska – Łagoszów Mały

2. miejsce: Irena Krajewska – Kurowice
3. miejsce: Bożena Zygmunt - Smardzów

4. miejsce: Urszula Nester - Potoczek
Gratulujemy!

osób. „Dzieci przychodzą popatrzeć, śmieją 
się i to jest najważniejsze. Moje wnuki są 
zadowolone, że taki fajny babcia i dziadek 
zrobieni z dyni siedzą pod płotem.” – opo-
wiada Urszula Nester, jedna z uczestni-
czek konkursu.  Rywalizacja była zacięta, 
dekoracje piękne, a ogrom włożonych w ich 
stworzenie pracy imponujący. Nie zabrakło 
także dawki humoru. GCK
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LUDZIE  ∕  EDUKACJA

Otwarcie nowego przedszkola 
i żłobka gminnego w Jaczowie 
to historyczne wydarzenie 
dla oświaty w gminie Jerzmanowa 
i nie tylko. To w Jaczowie miała 
miejsce inauguracja nowego roku 
szkolnego na Dolnym Śląsku.

Uroczystość z udziałem wielu znamie-
nitych gości rozpoczęła się mszą św. 
w kościele w Jaczowie (1.09.). Nowe przed-
szkole i żłobek poświęcił i pobłogosławił 
proboszcz ks. Piotr Matus. – Otwieramy 
drugie w gminie Jerzmanowa przedszko-
le gminne i pierwszy w historii gminy 
żłobek – powiedział wójt Lesław Golba. 
Przypomniał, że przedszkole zostało za-
projektowane na sto dzieci i już przyjęło 
80, a w żłobku przewidzianym dla 25 ma-
luchów jest ich prawie 40. – Razem mamy 
120 dzieci w tym nowym obiekcie i to jest 
dla mnie ogromna radość – dodał. Cała 
uroczystość była przepełniona radością, 
gratulacjami i najlepszymi życzeniami, 
również dla maluchów rozpoczynających 
swoją przygodę z edukacją w idealnych 
warunkach pod opieką doskonałej kadry.

Sukces po latach starań
Wójt Lesław Golba przypomniał ideę, któ-
ra w 2016 r. przyświecała decyzji o budo-
wie drugiego przedszkola: dynamicznie 
rozwijająca się gmina Jerzmanowa po-
trzebowała takiej placówki. Przedszko-
le gminne w Jerzmanowej już pękało 
w szwach. Lokalizacja w Jaczowie była 
oczywista – to największa miejscowość 
gminy licząca ponad 1700 mieszkańców, 
a z sąsiednim Smardzowem ponad 2000. 
Władze gminy pomyślały też o żłobku, 
równie tu potrzebnym. Dane demogra-
ficzne pokazują, że każdego roku gminie 
przybywa ok. 150 nowych mieszkańców. 
W większości to młodzi ludzie, którzy 
postanowili zbudować domy i związać 
swoje życie z gminą Jerzmanowa. Wójt 

przypomniał 4 lata starań zwieńczonych 
sukcesem w 2017 r. – promesą od Agencji 
Nieruchomości Rolnych (obecnie Krajowy 
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), że gmina 
bezpłatnie otrzyma półhektarową dział-
kę w Jaczowie o dużej wartości rynkowej. 
W maju 2018 r. gmina podpisała akt nota-
rialny. Obiekt zaprojektował  Adam Mor-
darski, a po zmianie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, w dru-
giej połowie 2018 r. firma Budrem rozpo-
częła budowę. Dziś w miejscu „ścierniska” 
stoi przedszkole ze żłobkiem pełne dzieci. 
– Jeżeli zrealizuje się takie zadanie, to ono 
bardzo buduje, wspólne działania wieńczą 
dzieło i dzisiaj możemy się takim nowo-
czesnym obiektem cieszyć i być dumni – 
dodał wójt.

Energia ze słońca
Przedszkole i żłobek mają osobne wej-
ścia. Budynek jest zasilany zieloną ener-
gią produkowaną przez ponad 130 paneli 

fotowoltaicznych na dachu i pompę cie-
pła. Ma innowacyjne systemy nawoływa-
nia i monitorowania. Sale są wyposażone 
w nowoczesny sprzęt multimedialny wy-
korzystywany podczas codziennych zajęć. 
Świeże posiłki przygotowuje dla malu-
chów nowocześnie zaprojektowana i urzą-
dzona kuchnia. – Najważniejsze, by dzieci 
czuły się tu dobrze i bezpiecznie. Jestem 
przekonany, że to miejsce podniesie ofer-
tę dydaktyczną, wychowawczą,  opiekuń-
czą, ale także i kulturalną w społeczności 
naszej gminy, taki też będzie cel funkcjo-
nowania obu tych placówek – powiedział 
wójt Lesław Golba. Dzieci z przedszkola 
na uroczystości wystąpiły z krótkim wy-
stęp. Ich przedstawicielom, Oli i Tom-
kowi, wójt przekazał symboliczne klucze 
do obu placówek. Podziękował wszyst-
kim, którzy mieli swój udział w inwe-
stycji na wszystkich jej etapach. – Dobra 
współpraca z radą owocuje takimi inwe-
stycjami i takimi sukcesami, dziękuję 

OCEAN MARZEŃ
CAŁY DLA DZIECI

Po mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli 
na teren przedszkola prowadzeni przez 
poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP 
gminy Jerzmanowa.

– Tomek i Ola od dzisiaj rządzą tymi 
obiektami – powiedział wójt Lesław Golba 
przekazując dzieciom symboliczne klucze 
do przedszkola i żłobka.
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 Budowa przedszkola ze żłobkiem w Jaczo-wie rozpoczęła się w 2018 roku. 
 Projekt przygotowała pracownia Proma--Bud Adama Mordarskiego z Głogowa. 
 Przetarg na budowę wygrało przedsiębior-stwo Budrem z Łagoszowa Wielkiego w gmi-nie Radwanice za kwotę 8 mln 679 tys. zł. 
 Projekt przewidywał budowę budynku jedno- i dwukondygnacyjnego w tradycyjnej technologii. Budynek ma ponad 6 tys. mkw. 
 Projekt przewidywał także budowę ciągu pieszo-jezdnego, placu zabaw, zewnętrznej instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej elektroenergetycz-nej instalacji zasilającej oraz oświetlenie tere-nu, a także przebudowę zjazdu. Na dachu są zainstalowane panele fotowoltaiczne. 
 Na budowę, wyposażenie i funkcjonowanie przedszkola i żłobka pozyskano ponad 2 mln 107 tys. zł, m.in. z programu Maluch+. 
 W przedszkolu jest 100 miejsc, natomiast w żłobku 40. Do dyspozycji dzieci jest także kuchnia, która przygotowuje posiłki. 
 Wyposażenie przedszkola jest bardzo no-woczesne, są w nim także nowoczesne multi-medialne zabawki, np. magiczny dywan. 
 Dyrektorką żłobka została Marzena Ku-charska, natomiast przedszkola Agnieszka Dominiczak. 

bardzo – powiedział wójt. Do wspólnego 
przecięcia biało-czerwonej wstęgi zapro-
sił najważniejszych gości uroczystości 
oraz przedszkolaki.

Dzieci w dobrych rękach
– Przebywanie w tak pięknym budynku 
ma ogromne znaczenie dla rozwoju dziec-
ka. Nowy budynek o wysokim standar-
dzie będzie doskonałą bazą dydaktyczną 
i wychowawczą dla naszych najmłodszych 
podopiecznych – powiedziała dyrek-
tor Przedszkola Gminnego w Jaczowie 
Agnieszka Dominiczak. Dodała że będzie 
tu realizowany projekt unijny, zapewniają-
cy dodatkowe zajęcia dydaktyczne. – Mamy 
wspaniały, funkcjonalny budynek, genial-
nie wyposażony, kolorowe ściany, piękne 
zabawki, uśmiechnięte dzieci, ale kadra, 
która tworzy to miejsce, jest niezwykle 
ważna i myślę że udało nam się zbudować 
takie zespoły, które naprawdę świetnie 
i bezpiecznie zajmą się dziećmi – dyrek-
tor żłobka Marzena Kucharska zapewniła, 
że stworzą takie warunki, żeby dzieci przy-
chodziły tu uśmiechem, a rodzice mieli po-
czucie, że zostawiają je w dobrych rękach. 
A obie placówki będą świecić przykładem 
nie tylko w gminie.

Ranga wojewódzka
Poseł Wojciech Zubowski przeczytał 
list z gratulacjami i życzeniami z okazji 
otwarcia przedszkola od premiera Mate-
usza Morawieckiego. Dolnośląski Kura-
tor Oświaty Roman Kowalczyk  przeczytał 
list od ministra edukacji narodowej Dariu-
sza Piontkowskiego skierowany do gminy 
na inaugurację roku szkolnego i otwarcie 
placówki. – To wielkie święto dla całej lo-
kalnej społeczności, a przede wszystkim 
dla najmłodszych mieszkańców gminy 
Jerzmanowa – minister życzył dzieciom 
dużo radości z codziennej zabawy i przeby-
wania z rówieśnikami, a kadrze i rodzicom 
spokojnego i bezpiecznego roku szkolnego. 
Kurator przekazał też życzenia i pozdro-
wienia od wojewody dolnośląskiego. – To 
wielka sprawa mieć mądrą władzę, któ-
ra wydatków na oświatę nie traktuje jako 
koszt, ale jako inwestycję, a to jest imponu-
jąca, ważna, piękna, użyteczna, potrzebna 
społeczna inwestycja – powiedział Roman 
Kowalczyk i w Jaczowie otworzył nowy 
rok szkolny dla Dolnego Śląska. By mimo 
pandemii był dobry dla dzieci, nauczycieli 
i rodziców, życzyła poseł Ewa Szymańska. 
Szybkiej realizacji inwestycji gratulowała 
wójtowi przedstawicielka senator Doroty 
Czudowskiej Grażyna Majchrzyk. – Wspa-
niała uroczystość, panie wójcie, i wiel-
kie słowa podziękowań i gratulacji za to, 
że w tym trudnym czasie pandemii udało 
się panu wraz z wykonawcami oddać ten 
przepiękny budynek przedszkola i żłobka 
– starosta głogowski Jarosław Dudkowiak 
życzył udanego i spokojnego roku szkolne-
go. Gratulacje przesłała też m.in. marsza-
łek Sejmu Elżbieta Witek. RS

Gośćmi uroczystości byli m.in. dyrektor KOWR we Wrocławiu
 Tomasz Krzeszowiec, Józef Kosa z zarządu KGHM Polska Miedź S.A.,

komendant policji w Głogowie Krzysztof Płaskonka, zastępca komendanta 
straży pożarnej w Głogowie Paweł Dziadosz, przewodnicząca Związku Gmin 

Zagłębia Miedziowego Małgorzata Frąckowiak i Marcin Krotla z firmy Budrem.

– Nowy rok szkolny 2020-2021 na Dolnym 
Śląsku uważam za otwarty – te słowa 
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman 
Kowalczyk wygłosił podczas otwarcia 
gminnego przedszkola w Jaczowie.

Przez epidemię goście nie mogli zobaczyć wnętrz 
przedszkola, ale podziwiali je przez okna z tarasu.

Do przecięcia wstęgi wójt zaprosił najważniejszych gości, wśród nich dzieci.
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LUDZIE  ∕  WYDARZENIA

Dług wdzięczności za ocalen  ie narodu
Na Urzędzie Gminy w Jerzmanowej 
odsłonięto tablicę upamiętniającą 
100 rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
– To zostanie dla naszych dzieci, 
dla naszych wnuków, ponieważ 
mamy ten dług wdzięczności – 
powiedział wójt Lesław Golba.

W sobotę (15.08.) uroczystości stulecia 
Cudu nad Wisłą rozpoczęły się mszą św. 
dziękczynną w kościele w Jerzmanowej. 
Następnie w kolumnie prowadzonej przez 
poczty sztandarowe szkół i jednostek OSP 
mieszkańcy gminy z bukietami kwiatów 
i ziół przeszli pod Urząd Gminy w Jerzma-
nowej na uroczystość odsłonięcia tablicy.

Masz święta
Przybyłych gości, radnych, sołtysów, 
przedstawicieli rad sołeckich, straża-
ków OSP, dyrektorów szkół przedszkoli 
i jednostek organizacyjnych gminy Jerz-
manowa oraz harcerzy i poczty sztanda-
rowe przywitał ks. Piotr Matus. – Było 
to wielkie zwycięstwo wojsk polskich, tak 
wielkie, że nie dało się go wytłumaczyć 
w sposób naturalny – mówił ksiądz pro-
boszcz. – Dlatego zostało nazwane Cu-
dem nad Wisłą. (…) Jednak pojęcie cudu 
nie może wypierać z pamięci ówczesnych 
zasług konkretnych ludzi. Wielkie Dzie-
ła Boże dokonują się bowiem przez ludzi 
– opowiadał wiernych podczas kazania 
ks. Piotr Matus, przywołując słowa Jana 
Pawła II. „Wszyscy nosimy w sobie dług 
wdzięczności w stosunku do tych, który 
wówczas podjęli walkę z najeźdźcą i zwy-
ciężyli płacąc za to swoim życiem”.

Dla następnych pokoleń
W uroczystości wzięli udział zastępca 
wójta Anna Skoczek, przewodniczący 
rady gminy Jerzmanowa Tadeusz Koza-
kowski z radnymi, sołtysi i przedstawi-
ciele rad sołeckich, dyrektorzy placówek 
oświatowych i jednostek organizacyjnych 
gminy Jerzmanowa, Komendant Gminny 
OSP Jacek Dziedzic, prezesi stowarzyszeń 
i mieszkańcy gminy. Wszystkich przywi-
tał wójt Lesław Golba. Uroczystość roz-
poczęła się odśpiewaniem hymnu Polski. 
Genezę Cudu nad Wisłą przypomniał pro-
wadzący Mikołaj Sokalski ze 125 Jaczow-
skiej Drużyny Harcerskiej „Husaria” im. 
Księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. Od-
słonięcia tablicy ku czci bohaterów wojny 
polsko-bolewickiej z 1920 roku dokonał 
wójt Lesław Golba. Tablicę poświęcił i po-
błogosławił ks. Piotr Matus, proboszcz 
parafii w Jaczowie. W okolicznościowym 
przemówieniu wójt nawiązał do  zacyto-
wanej w świątecznej homilii myśli Św. 

Jana Pawła II o noszonym w sercu długu 
wdzięczności dla tych, którzy przed stu 
laty oddali swoje życie za wolną ojczyznę 
i niepodległość narodu. – Myślę, że my 
również, jako społeczeństwo gminy Jerz-
manowa, taki dług wdzięczności mamy – 
powiedział wójt.

Powstrzymali komunizm
O zwycięstwie z 15 sierpnia 1920 r., jed-
nym z najważniejszych w historii ludz-
kości, będzie przypominała tablica 
umieszczona na urzędzie gminy. – Cud 

nad Wisłą jest w historiografii świato-
wej oceniany jako 18 najważniejsza bitwa 
na świecie w historii ludzkości na prze-
strzeni wieków. To dzięki niemu ocalony 
został naród polski, młody, niepodległy. 
Wiecie co by się stało gdyby nie było tego 
zwycięstwa? Byłoby to, że w Belwederze 
zasiadłby Lenin, bolszewicy stworzyli-
by z Polski 17 republikę sowiecką, ko-
munizm rozlałby się na całą Europę. Tak 
mówią historycy, to są fakty. Nie było-
by narodu polskiego, nie byłoby Polski – 
powiedział wójt Lesław Golba dodając, 
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Powszechny Spis Rolny 2020

Dług wdzięczności za ocalen  ie narodu

że odsłonięta w rocznicę tablica będzie 
przypominać potomnym o tym ważnym 
wydarzeniu. Przy okazji święta wójt wrę-
czył okolicznościowe statuetki Marszałka 
Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców nie-
podległości. – Jesteśmy dumni z takiego 
wyróżnienia – w imieniu wszystkich ob-
darowanych podziękował przewodniczący 
Rady Gminy Jerzmanowa Tadeusz  Koza-
kowski. Uroczystość zwieńczył koncert 
pieści patriotycznych w wykonaniu me-
zzosopranistki Moniki Sagan.  RS

Żłobek szansą dla... rodziców

Przypominamy, że od 1 września 
do 30 listopada 2020 r. trwa 
obowiązkowy Powszechny Spis 
Rolny 2020.

Jak się spisać? Rolnicy mogą dokonać 
samospisu Internetowego na spisrol-
ny.gov.pl Jednocześnie informujemy, 
że rolnicy, którzy nie mają takiej moż-
liwości, mogą skorzystać z punktu spi-
sowego w budynku Urzędu Gminy, ul. 
Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa. Kto musi 
się spisać? Spisowi podlegają faktycz-
ni użytkownicy gospodarstw rolnych. 
Każdy użytkownik gospodarstwa rol-
nego otrzyma list od Prezesa GUS. 

Oprócz informacji o obowiązku spisa-
nia się, list będzie zawierać ważne in-
formacje potrzebne do logowania się 
w aplikacji spisowej. Dlatego to pismo 
należy zachować aż do momentu spi-
sania się! Dlaczego spis rolny jest po-
trzebny? Powszechny Spis Rolny jest 
organizowany co 10 lat. Jako badanie 
obejmujące wszystkie gospodarstwa 
rolne w kraju jest jedynym źródłem in-
formacji pozwalającym na ocenę stanu 
polskiego rolnictwa. Samym rolnikom 
wyniki spisu pozwolą ocenić zmiany 
w produkcji roślinnej i zwierzęcej ma-
jące wpływ na opłacalność ich produk-
cji.  RED

Gmina Jerzmanowa pozyskała 
dofinansowanie projektu „Nowy 
żłobek w gminie Jerzmanowa 
szansą dla rodziców na powrót 
do pracy”.
Projekt wdrażany jest w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego, Działanie 
8.4 Godzenie życia zawodowego i pry-
watnego, Poddziałanie 8.4.1 Godzenie 
życia zawodowego i prywatnego – kon-
kursy horyzontalne, współfinansowany 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Projekt realizowany jest od 1 lipca 2020 
r. do 31 sierpnia 2022 r. Celem głównym  
jest wzrost zatrudnienia 25 osób (19 ko-
biet) sprawujących opiekę nad dziećmi 
do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Ja-
czowie – 25 miejsc opieki nad dzieckiem 

między 20 tygodniem a 3 rokiem życia 
– w terminie 1.07.2020-31.08.2022 i za-
pewnienie bieżącego funkcjonowania 
w okresie 1.09.2020-31.08.2022. Grupę 
docelową w projekcie stanowi: 20 osób 
(15 kobiet, 5 mężczyzn) powracających 
na rynek pracy po urlopach macierzyń-
skich/rodzicielskich sprawujących opie-
kę nad dziećmi w wieku do lat 3; 5 osób 
(4 kobiety, 1 mężczyzna) pozostających 
bez zatrudnienia (w tym na urlopach wy-
chowawczych) i sprawujących opiekę nad 
dziećmi w wieku do lat 3. W ramach pro-
jektu realizowane są zadania: utworze-
nie nowych 25 miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3, bieżące funkcjonowanie. Biuro 
projektu znajduje się w Urzędzie Gminy 
Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerz-
manowa. Wartość projektu to 1 mln 524 
tys. 540 zł z czego dofinansowanie pro-
jektu z UE to 1 mln 295 tys. 859 zł. MH
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Trwa konkurs 
fotograficzny

„Moja woda”

23 października 2020 r. mija 
termin składania prac na konkurs 
fotograficzny skierowany 
do amatorów i miłośników 
fotografowania. 

Hasło tegorocznej edycji to „Jerzmano-
wa w architekturze zaklęta.” To ostatnia 
szansa na wzięcie udziału. Na zwycięz-
ców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne, 
a zwycięskie fotografie staną się częścią 
kalendarza na 2021 rok! Aparaty w dłoń! 
Czekamy na wasze prace. Regulamin kon-
kursu dostępny na stronie gckjerzmanowa.
pl w zakładce konkursy. GCK

Celem programu „Moja woda” 
jest zwiększenie retencji wody 
na terenach prywatnych posesji 
oraz wykorzystanie zgromadzonej 
wody opadowej i roztopowej.

Dofinansowanie sięgać będzie do 80 
proc. kosztów kwalifikowanych inwe-
stycji, ale nie więcej niż 5 tys. zł. Pro-
gram został przygotowany przez resort 
klimatu i Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Celem programu jest wsparcie przy-
domowych instalacji, które pozwolą 
w większym stopniu retencjonować, 
wyłapywać i wykorzystywać wodę po-
chodzącą np. z opadów deszczu. Wnio-
ski można składać w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej we Wrocławiu. Wię-
cej informacji oraz obowiązujący wzór 
wniosku można zleźć na stronie www.
wfosigw.wroclaw.pl RED

Od początku lipca ruszył nowy 
program grantowy na wymianę 
źródeł ciepła, który jest skierowany 
także do mieszkańców gminy 
Jerzmanowa. Mieszkańcy, 
rozpoczynajcie ekologiczne 
inwestycje wymiany starego 
ogrzewania na nowe i składajcie 
wnioski. 
W ramach tego programu do 30 wrze-
śnia mieszkańcy mogą składać wnio-
ski o udzielenie dof inansowania 
na inwestycję polegającą na likwidacji 
wysokoemisyjnych kotłów i ich wymianę 
na ekologiczne źródła ciepła. To niebywa-
ła okazja, gdyż można uzyskać zwrot 85 
proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji 
(lecz nie więcej niż 35 tys. zł). Dla miesz-
kańców gminy Jerzmanowa przeznaczo-
nych jest na razie 21 grantów. - Wnioski 
wraz z audytem energetycznym można 
składać w urzędzie gminy w biurze po-
dawczym lub w pokoju 119 w zamkniętej 
kopercie. Po 30 września będą rozpa-
trywane przez komisję międzygminną 
– informuje Piotr Wołoszczuk, specjali-
sta ds. ochrony środowiska, który w UG 
Jerzmanowa zajmuje się realizacją tego 
programu. Wszelkie informacje na te-
mat koniecznych formalności znajdują 
się na stronie internetowej urzędu gmi-
ny. To jest niebywała okazja uzyskania 
zwrotu kosztów, gdyż gmina Jerzmanowa 
przystąpiła do wspólnego partnerskiego 

projektu ośmiu samorządów gminnych 
z naszego regionu, którego liderem jest 
gmina Polkowice. Jest to program dla wy-
branych gmin legnicko – głogowskiego 
obszaru interwencji, współfinansowany 
przez Unię Europejską ze środków Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego w ramach priorytetu gospodarki 
niskoemisyjnej. Krótko mówiąc, głównym 
celem tego programu jest modernizacja 
systemów grzewczych, rozwój odnawial-
nych źródeł energii i zwalczanie emisji 
kominowej. Wsparcie w formie zwrotu 
poniesionych kosztów inwestycji można 
uzyskać na wymianę wysokoemisyjnych 
źródeł ciepła na ekologiczne, np. podłą-
czenie do sieci ciepłowniczej, instalację 
ekologicznych pomp ciepła, kotłów na pa-
liwa gazowe lub biomasę lub na ogrzewa-
nie elektryczne. - Głównym założeniem 
programu jest redukcja dwutlenku węgla 
oraz pyłów zawieszonych PM10 i PM2,5 
do powietrza przez stare instalacje grzew-
cze – informuje Piotr Wołoszczuk, zachę-
cając mieszkańców do podejmowania 
takich ekologicznych inwestycji i skła-
dania wniosków na refundację ich kosz-
tów. Jak na razie, do poniedziałku (13.07.) 
wpłynęły trzy takie wnioski. Całkowita 
wartość projektu wynosi 12 mln 138 tys. 
zł, a przyznane dofinansowanie to 10 mln 
168 tys. zł. Do projektu, oprócz gminy 
Jerzmanowa, weszły także gminy Polko-
wice, Głogów, wiejskie Głogów, Przem-
ków, Radwanice, Kotla i Żukowice.  DON

PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ JUŻ SIĘ ROZPOCZĄŁ

Likwidujcie 
kominy,
składajcie 
wnioski
na zwrot 
kosztów

Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą napisać,
 zadzwonić lub załatwić sprawę osobiście 

w Urzędzie Gminy Jerzmanowa przy ul. Lipowej 4

Anna Palichleb 76 83 65 543 a.palichleb@jerzmanowa.com.pl
Piotr Wołoszczuk 76 83 65 538 p.woloszczuk@jerzmanowa.com.pl

URZĄD
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Projekt zakończył się 14 sierpnia 2020 
r. i był wspierany przez Bank Spółdziel-
czy w Głogowie. Był skierowany do mło-
dzieży w wieku 16-18 lat z terenu gminy. 
Przez sześć tygodni w trakcie trzech tur-
nusów, przez pieć godzin dziennie, 12 
młodych ludzi wykonywało zlecone prace 
konserwatorskie i porządkowe. – Trudno 
jest znaleźć jakąkolwiek pracę jak nie 
jest się pełnoletnim. Wcześniej szukałam 
pracy i niestety z znikąd nie było odzewu  
– mówiła jedna z uczestniczek projektu. 

Świetne doświadczenie 
Uczestnicy wykazali się ogromnym za-
angażowaniem. Dzięki ich staraniom 
miejsca użytku publicznego zostały od-
nowione. Odmalowano ławki przy świe-
tlicach wiejskich,  płoty i drewniane 
kosze na śmieci na placach zabaw i bo-
iskach sportowych. Oprócz malowania 
uczestnicy pielili chwasty, przycinali 
ozdobne drzewka i krzewy oraz czyścili 
i konserwowali sprzęt sceniczny. Wszyst-
ko to pod okiem pracowników GCK 
– animatorów świetlic wiejskich. – Za-
robione pieniądze przeznaczę na wyjazd 
na wakacje –  żartował jeden z uczestni-
ków. – Ja przyszłam do pracy, aby spędzić 
jakoś inaczej czas, poznać ludzi i zdobyć 
doświadczenie, a nie dla pieniędzy. Spo-
tkałam tu koleżankę, z którą chodziłam 
do szkoły. Atmosfera była świetna, two-
rzyliśmy fajną ekipę – dodała kolejna 
uczestniczka.

Może tak będzie
Przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym 
powodzeniem i spotkało z dużym zain-
teresowaniem. Dla wielu była to pierw-
sza zarobkowa praca w życiu, w której 
musieli wykazać się systematyczno-
ścią, punktualnością, obowiązkowością 
i odpowiedzialnością. Była to również 
świetna okazja do zdobycia doświadcze-
nia zawodowego. Oprócz zarobionych 
pieniędzy i pracowicie spędzonych dni, 
młodzież nawiązała nowe znajomości 
i kontakty, a także zapoznała się z za-
kresem działania GCK w Jerzmanowej. 
– Jeśli turnusy będą cieszyć się zainte-
resowaniem i będziemy posiadać środ-
ki na ich realizację, to możliwość takiej 
pracy dla młodych ludzi w GCK w Jerz-
manowej może stać się stałą ofertą. Mło-
dzież mogłaby pomagać przy organizacji 
zajęć lub imprez – podsumowała dyrektor 
GCK w Jerzmanowej Barbara Reszczyń-
ska.  GCK

Wakacyjna praca z GCK

GCK DZIĘKUJE WSZYSTKIM 
UCZESTNIKOM

Mamy nadzieję, że praca na rzecz 
naszej gminy przyniosła Wam 

wiele satysfakcji. Mamy nadzieję, 
że ci z Was, którzy nie dostali się 

w tym roku do projektu, będą mogli 
skorzystać z wakacyjnej pracy 

w przyszłych latach.

„Wakacyjna praca z GCK 2020” to debiutancki projekt naszego centrum kultury. Nastolatkowie 
wykonywali prace konserwatorskie i porządkowe. 
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Pracownia artystyczna - 
miejsce twórczych działań

LUDZIE  ∕  WYDARZENIA

Wymiana doświadczeń i poglądów, 
dyskusje na temat używanych 
materiałów, pomysłów, trików 
i sposobów tworzenia –  o tym 
często rozmawiają użytkowniczki 
Pracowni artystycznej GCK 
w Jerzmanowej. 
To z tej pracowni w każdy poniedziałek 
i piątek dochodzą odgłosy stukania, cię-
cia, szlifowania i lutowania szkła witra-
żowego oraz spajania elementów metalu 
tworzących piękne zawieszki lub ozdobne 
metalowe elementy kwiatowe.

Dla dzieci także 
Od momentu otwarcia pracowni z po-
czątkiem roku, utworzyła się już stała 
grupa dorosłych użytkowniczek, które 
uczestniczą także w warsztatach „Lubię 
tworzyć” na świetlicach wiejskich w swo-
ich miejscowościach. Często to właśnie 
na zajęciach organizowanych przez GCK 
stawiały pierwsze kroki w dziedzinie 
tworzenia rękodzieła i po prostu połknę-
ły bakcyla – Nie tylko dorośli korzystają 
z pracowni. Zajęcia prowadzone w ramach 
Lata z GCK zachęciły do tego także dzie-
ci, które przychodzą w poniedziałki, 
by uczyć się technik makramy – mówi Re-
nata Zwolińska, starszy instruktor. 

Mniej osób 
Pracownia jest idealnym miejscem 
do twórczego działania i tworzenia. Z 
pomocą wykwalifikowanych instrukto-
rów można w niej spróbować swoich sił 
w dziedzinie witrażu, metaloplastyki, 
makramy, foamiranu, tworzenia biżute-
rii koralikowej czy decoupage. Pracow-
nia wyposażona jest w potrzebne do tych 
celów materiały i sprzęt. – To świetne 

miejsce, gdzie w spokoju można poświęcić 
się swojej pasji. W domu często ktoś lub 
coś nas rozprasza i zawsze jest mnóstwo 
innych rzeczy do zrobienia.” – stwier-
dza jedna z uczestniczek zajęć. Obecnie 
z powodu przedłużającej się pandemii 
w Pracowni artystycznej przebywać mo-
że 6 osób, więc wszystkich, którzy chcieli-
by z niej skorzystać, prosimy o zapisy pod 
numerem 76 831 21 11.  GCK

W sobotni wieczór (15.08.) 
na tarasie świetlicy wiejskiej 
w Gaikach odbyło się pierwsze 
wydarzenie kulturalne od czasu 
ogłoszenia pandemii.
„Jest inaczej, ale wszyscy sobie radzi-
my i chcemy, żeby było tak jak zawsze” 
– mówiła podczas powitania przybyłych 
gości dyrektor GCK w Jerzmanowej Bar-
bara Reszczyńska. I rzeczywiście było 
inaczej. Cały festiwal „Muzyka w Ra-
ju” przybrał w tym roku nietypową for-
mę, która polegała na premierowych 
emisjach filmów zarejestrowanych 
w czasie poprzednich edycji festiwalu 
z lat 2016, 2018 i 2019, zarówno na ży-
wo jak i w sieci. Co za tym idzie tak-
że w gminie Jerzmanowa muzycy nie 
zagrali na żywo, lecz w formie wyjąt-
kowej projekcji filmowej koncertu pn. 
„Podwójne i potrójne oswajanie kozła.” 
W programie koncertu zarejestrowane-
go w czasie finałowego dnia festiwalu 
„Muzyka w Raju” w roku 2018 znalazły 
się utwory Antonio Vivaldiego oraz Je-
rzego Filipa Telemanna. Żywą cząst-
ka wydarzenia i gościem specjalnym 
koncertu w Gaikach  był Cezary Zych, 

dyrektor festiwalu i prezes fundacji CA-
NOR, z którym Gminne Centrum Kultu-
ry w Jerzmanowej współpracuje od lat. 
– Ostatnia część koncertu jest szczegól-
nie interesująca, gdyż kilkanaście lat temu 
niemieccy muzykolodzy odnaleźli w archi-
wum w Rostocku notatnik muzyczny Tele-
manna, w którym zapisał on kilkadziesiąt 
polskich melodii ludowych, które usłyszał 
w czasie swoich podróży po Polsce. Za-
przyjaźniony z nami kompozytor, Dariusz 
Górniok, opracował te notatki na potrze-
by orkiestry barokowej. Fragmenty zapi-
sane przez Telemanna gra w ostatnich 15 

minutach występu na koźle wielkopol-
skim Adam Kaiser, a orkiestra wykonuje 
wersję zaaranżowaną na większy zespół.” 
– opowiadał w swoim wystąpieniu. Pięk-
ne i hipnotyzujące dźwięki muzyki daw-
nej rozbrzmiewały z głośników na tarasie 
świetlicy wprowadzając przybyłych gości 
w anielski nastrój, o czym mówili już po  
projekcji.  Dodatkowo serwowano pysz-
ne ciasto, kawę i napoje. Takie wieczo-
ry z muzyka klasyczną to idealne chwile 
dla relaksu i odprężenia po  całodziennych  
obowiązkach. GCK składa serdeczne  po-
dziękowania dla KGW w Potoczku. GCK

Muzyka w Raju
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Z Bogatyni nad morze

550 KM ROWERAMI!

Pasjonaci dwóch kółek z naszej 
gminy mieli cel – przejechać ponad 
pół tysiąca kilometrów rowerami.  

Siedmiu zapalonych miłośników dwóch 
kółek z gminy Jerzmanowa to: Adam 
Czyż, Aleksander Czyż, Sławomir Bu-
dziszewski, Paweł Rybka, Wiktor Saw-
ka, Daniel Galant i Michał Szwed. 
Wyprawa podzielona była na cztery 

etapy. Wystartowała 3 sierpnia o godz. 9 
rano z trójstyku trzech państw: Polski, 
Niemiec i Czech. Prawie całe pierwsze 
120 km, ostatecznie docierając do Łęk-
nicy, uczestnicy przejechali w deszczu, 
zaliczając dwie awarie, tj. zerwany łań-
cuch i przebite koło. Kolejne dni obyły 
się bez awarii. W drugi dzień trasa wy-
nosiła 140 km, a trzeci  rekordowy od-
cinek z Słubic do Gryfina wynosił 164 

km. Ostatni dystans 120 km do nadmor-
skiej miejscowości Wisełka rowerzyści 
pokonali jadąc przepiękną malowniczą 
trasą rowerową wzdłuż Nysy Łużyc-
kiej i Odry. Taki rajd to nie tylko pasja, 
a przede wszystkim rywalizacja z sa-
mym sobą i pokony wanie własnych 
ograniczeń. Gratulujemy osiągnięcia 
celu i trzymamy kciuki za kolejne wy-
prawy.  RED

Nowe oświetlenie działa już na drodze 
DW 329 przy zjeździe na Smardzów. A 
także na przejściu w Kurowicach przy 

wjeździe od strony Głogowa. Obec-
nie trwają prace na ulicy Głogow-
skiej w Jerzmanowej. To bardzo ważne 

by wyznaczone przejście dla pieszych 
było widoczne w różnych warunkach 
atmosferycznych i porach doby. Szcze-
gólnie w porach nocnych oświetlenie po-
winno jednocześnie zapewniać kierowcy 
właściwe warunki rozpoznania sytuacji 
drogowej i obserwacji sylwetki piesze-
go, a pieszemu właściwe warunki obser-
wacji otoczenia, przejścia dla pieszych 
i zbliżających się pojazdów. Inwestycje 
tego typu znacząco wpływają na popra-
wę bezpieczeństwa mieszkańców. RED

Na przejściach jaśniej
Na podstawie umowy z gminą Jerzmanowa firma Tauron przystąpiła 
do realizacji inwestycji na wykonie oświetlenia dróg w obrębach 
przejść dla pieszych na terenie gminy.

SmardzówKurowice
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Artystycznie + odkrywczo + 
kolorowo + pysznie = bajecznie 
i radośnie. Taka suma wrażeń 
podsumowuje tegoroczne 
Warsztatowe Lato z GCK.
Przez dziewięć tygodni działo się wiele! W 
okresie od 30 czerwca do 6 sierpnia 2020 
r. kolejno w wybranych świetlicach wiej-
skich administrowanych przez Gminne 
Centrum Kultury w Jerzmanowej odby-
wały się wyjątkowe zabawy i ciekawe 
warsztaty przygotowane dla najmłod-
szych przez naszych instruktorów. W 
trakcie 18 dni w wakacyjnej przygodzie 
z GCK  wzięło udział  rekordowo ponad 
200 dzieci z terenu gminy Jerzmanowa. 
Oferta specjalnie przygotowanych 12 te-
matycznych twórczych zajęć spotka-
ła się z ogromnym zainteresowaniem, 
które przerosło oczekiwania organiza-
torów. Nie był to wcale czas totalnej la-
by, bowiem uczestnicy zajęć spędzili go 
w twórczej atmosferze, zdobywając wie-
dzę i umiejętności z zakresu różnych dzie-
dzin sztuki i kultury. Uczyli się makramy 
tworząc dekoracje ścienne w formie ła-
paczy snów, produkowali własne mydła 
i świece żelowe,  zręczne rączki  wypla-
tały bransoletki. Zagościł u nas Pizzowy 
Teatr, podczas którego uczestnicy wła-
snoręcznie wykonywali pizzę. W trakcie 
pleneru malarskiego  dzieci z pędzlami 
w rękach i przy sztalugach weszły w ro-
lę prawdziwych artystów. Nie zabrakło 
eksperymentów  z  kolorowymi substan-
cjami, a nadmiar energii  wyskakany był 

Warsztatowe lato z GCK

na „dmuchańcach”. GCK w Jerzmanowej 
udowodniło, że lato to nie tylko wyjazdy 
i leżenie na plażach. To czas, który spę-
dzić można kreatywnie nawet w miej-
scu swojego zamieszkania, uczestnicząc 

w niezwykłych wydarzeniach, które prze-
łamią codzienną rutynę. Lato może być 
niesamowitą wakacyjną przygodą z mnó-
stwem radości i wieloma pozytywnymi 
wspomnieniami.  GCK
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PIERWSZA
EDYCJA UDANA

WYNIKI SZEŚCIU KATEGORII:

Dziewczęta - ur. 2010 r. i młodsze dystans: 3 x 1000 m
1. Piróg Natalia SK SP14 Głogów
2. Szylko Kornelia SK Radwanice
3. Adamczak Kornelia  SK Radwanice

Chłopcy - ur. 2010 r. i młodsi dystans: 4 x 1000 m
1. Kurpiewski Ryszard SK AZS Wratislavia Mitutoyo Wrocław
2. Prokopski Rafał SK AZS Wratislavia Mitutoyo Wrocław
3. Malara Jakub SK Wilków

Żakini - ur. 2008 - 2009 r. dystans: 2 x 1100 m
1. Rusinko Karina SK Radwanice
2. Rataj Antonina SK Grębocice

Żak - ur. 2008 - 2009 r. dystans: 5 x 1100 m
1. Drozdowski Adam SK MKS Polkowice
2. Serafin Marcin Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław
3. Gogol Piotr SK SP14 Głogów

Młodziczka - ur. 2006 - 2007 r. dystans 4 x 1100 m
1. Maciejewska Karolina TC Chrobry Głogów
2. Dyrcz Karolina SK Grębocice
3. Subzda Oliwia TC Chrobry Głogów

Młodzik - ur. 2006 - 2007 r. dystans: 7 x 1200 m
1. Bakalarz Szymon - UKS Dream-Bike Bielawa
2. Kazimierowicz Konrad - TC Chrobry Głogów
3. Przychodzień Tobiasz - Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław

Teren parku przy Zespole Pałacowo-
Parkowym w Jerzmanowej zamienił 
się w trasę wyścigu MTB.

Wydarzenie odbyło się w niedzielę (6.09.) 
w ramach I edycji Ligi Szkółek Kolarskich 
2020 zorganizowanej przez TC Chrobry 

Głogów i Szkółkę Kolarską Jerzmano-
wa przy współpracy z gminą Jerzmano-
wa. Blisko 70 zawodników z województwa 
dolnośląskiego ścigało w sześciu katego-
riach wiekowych. Mimo idealnej pogo-
dy rywalizacja na zróżnicowanym terenie 
jerzmanowskiego parku nie była łatwa. 
Karolina Maciejewska i Adam Drozdowski 

– mieszkańcy Jerzmanowej – nie dali ry-
walom szans, zwyciężając w swoich kate-
goriach wiekowych. Gratulacje należą się 
także młodym zawodnikom, którzy po raz 
pierwszy stanęli na linii startu rywalizu-
jąc w wyścigu. Puchary i dyplomy dla zwy-
cięzców wręczała Anna Skoczek, zastępca 
wójta gminy Jerzmanowa.  RED
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Intensywną końcówkę wakacji specjalnie 
dla młodzieży z gminy Jerzmanowa zor-
ganizowało  GCK. Od 18 do 28 sierpnia 
przez osiem dni kolejno w: Smardzowie, 
Jerzmanowej, Kurowicach, Jaczowie i Ła-
goszowie Małym odbywały się wieczor-
ne i nocne spotkania, zajęcia i warsztaty 
pn. Młodzieżowe Pożegnanie Wakacji. 
Wydarzenie rozpoczęło się nocowaniem 
pod namiotami połączonym z warszta-
tami bębniarskimi prowadzonymi przez 
Patryka Kmiecia. Boisko przy świetlicy 
wiejskiej w Smardzowie dosłownie tęt-
niło życiem, a po zmroku młodzi adepci 
bębnów zagrali koncert tworząc wspólne 
widowisko z Teatrem ognia. 

I coraz lepiej
Kolejne wieczory były równie ciekawe. 
Uczestnicy mogli nauczyć się sterować 
dronem, rozwinąć swój warsztat malar-
ski czy opanować podstawy stolarki i po-
znać zasady up-cyclingu na warsztatach 
eko-stolarskich zorganizowanych przez 
Rob in Wood. Na zajęciach prowadzo-
nych przez Piotra Jurkowskiego młodzież 
uczyła się podstaw samoobrony wywo-
dzących się z boksu tajskiego - Muay 
Thai. Z ogromnym entuzjazmem spotka-
ły się zajęcia o technikach i trikach foto-
grafowania przy wykorzystaniu własnych 
telefonów komórkowych, prowadzone 
przez Rut Studio – Michała Rutkowskie-
go, na których młodzi ludzie opanowywali 
sztukę robienia selfie i fotografii kulinar-
nej oraz łyknęli wiedzy o świetle, kompo-
zycji i kadrze w fotografii.

Słowo ma znaczenie 
Niełatwe tematy uzależnienia od gier 
komputerow ych, telefonu i Interne-
tu, a także o tym jak spełniać marze-
nia na spotkaniu autorskim opowiadał 
Krzysztof Piersa – pisarz i znany youtu-
ber, autor książek “Komputerowy ćpun”, 
“Złota rybka w szambie” czy “Trener ma-
rzeń”. O tym, że rapowanie nie jest łatwą 

sztuką oraz skąd wziął się hip-hop i czym 
różni się od rapu dowiedzieli się uczest-
nicy warsztatów pod nazwą „Rapowanie 
z Piekielnym” prowadzonych przez To-
masza Olczaka. – Mnóstwo młodych ludzi 
słucha rapu w Polsce. Warto zaangażo-
wać ludzi ze środowiska, aby mogli tro-
chę dzieciakom opowiedzieć o tym, skąd 

się rap wziął, o co w nim chodzi i co mogą 
z niego dla siebie wyciągnąć  – raper na-
pisał   na Facebooku. Podczas tych zajęć 
uczestnicy poznawali znaczenie slangu 
i uczyli się, jak zrymować na pozór nie ry-
mujące się słowa. Mieli także okazję wy-
kazać się w tworzeniu tekstu i rapowaniu 
przed mikrofonem. 

Przez osiem dni
żegnali wakacje

Młodzieżowe Pożegnanie Wakacji w Gminnym 
Centrum Kultury w Jerzmanowej. Było dużo 
frajdy, zabawy, wiedzy i rozrywki. Takie 
zakończenie wakacji z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci. Był to też czas 
integracji, rozmów i wyjątkowych spotkań.

LUDZIE  ∕  WYDARZENIA
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Mecz w realu i na konsoli 
Ośmiodniowy cykl warsztatów zakoń-
czyło „Nocowanie na zielonej półce” 
na terenie świetlicy wiejskiej w Ła-
goszowie Małym, gdzie nawet deszcz 
i wiatr nie popsuł nastrojów i nie wy-
gasił energii w uczestnikach. W ostat-
nim dniu młodzież  poznawała tajniki 

„Dzikiej kuchni” gotując zupę szcza-
wiową i smażąc placki z pokrzywy. By-
ła to również okazja do skosztowania 
kawy z żołędzi i konopi. Ostatnia noc 
pełna była także turniejów i rywaliza-
cji. Pod okiem profesjonalistów z Agen-
cji Ochrony Osób i Mienia - Józków 
Security zorganizowany został turniej 

strzelecki, a na oświetlonym lampami 
boisku rozegrano nocny mecz siatkówki. 
Do późnej nocy uczestnicy grali w gry 
na konsolach PS4. Trwały turnieje gier 
FIFA i NBA, gry zręcznościowe i quiz 
wiedzy. Wszyscy zwycięzcy otrzyma-
li atrakcyjne nagrody rzeczowe.  GCK  
JERZMANOWA 
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Kolejne nowe inwestycje w Kurowie Małym

Narodowe czytanie
Gmina Jerzmanowa dołączyła 
do 9. Edycji Narodowego Czytania 
pod Patronatem Honorowym Pary 
Prezydenckiej. 
Oprócz oficjalnego odczytania fragmen-
tów dramatu Juliusza Słowackiego pt. 
„Balladyna” młodzież z Dyskusyjnego 
Klubu Książki w Jerzmanowej przygo-
towała dodatkową inscenizację opartą 
na współczesnej interpretacji dzieła. Do 
wspólnego czytania zaprosiła również 
Barbara Reszczyńska, dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Jerzmanowej. 
– Wierzę, że w tym szczególnym dla nas 
wszystkich czasie, kiedy razem pokonu-
jemy epidemię, wspólna lektura klasy-
ki polskiej literatury jeszcze silniej nas 
zjednoczy, przynosząc wiele czytelniczej 
satysfakcji i ponownie łącząc w przeko-
naniu o doniosłości dzieł naszych naj-
większych pisarzy – napisał Prezydent 
RP Andrzej Duda w liście zachęcającym 

do współtworzenia akcji. W sali OSP 
w Jerzmanowej na miłośników literatury 
czekały również ciekawe warsztaty ar-
tystyczne, m. in. z „Twórczego recyklin-
gu” czyli o sposobach wykorzystywania 

starych książek, a z kiermaszu książki 
przeczytanej można było zabrać ze sobą 
do domu wybraną pozycję wymieniając ją 
na przyniesioną przez siebie książkę. Wy-
darzenie miało miejsce 9 września.  GCK

Firma BDB-BRUK Damian 
Szpatowicz wykonała dwa ważne 
dla wsi zadania. 

Lokalna firma zrealizowała inwestycje 
pn. „Poprawa odwodnienia w miejsco-
wości Kurów Mały” oraz „Przebudowa 

drogi nr 100514D w Kurowie Małym 
w zakresie budowy odcinka chodnika”. 
To dwa spójne i bardzo ważne przed-
sięwzięcia dla mieszkańców Kurowa 
Małego poprawiające komfort i bezpie-
czeństwo w miejscowości. Odwodnie-
nie poddane zostało już próbie podczas 

ostatnich ulewnych deszczów i zdało 
egzamin. Posesje, które zalewała woda, 
nie doświadczają już tego problemu. – 
Mieszkańcy są wdzięczni i bardzo z tego 
zadowoleni – wspominała na XXIX sesji 
Rady Gminy Jerzmanowa radna Beata 
Hebda. RED

LUDZIE  ∕  WYDARZENIA
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Pałac otoczony historią bogatego drzewostanu (część II)

Źródło:
Zagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej „Dokumentacja dendrologiczna” 7.04.2017 r.

Park w Jerzmanowej to ostoja spokoju, świeżego powietrza, zieleni i śpiewu ptaków. Obecnie park jest w pełnej zieleni, jednak niebawem będzie powoli zmieniał swe szaty, ale to jeszcze potrwa. Zatem powinniśmy korzystać częściej ze spacerów, wśród zieleni parkowej i starać się dostrzec piękno naszej przyrody. W godzinach popołudniowych śpiew miejscowych ptaków rozbrzmiewa do późnego wieczora. Spacerując po jerzmanowskim parku przypałacowym szczególną uwagę powinniśmy zwrócić na II wiekowy drzewostan, którego niektóre okazy liczą ponad dwieście lat i podkreślają znaczenie tego miejsca w minionej historii. 

i uświadomić sobie minioną historię tego 
miejsca.
Obecnie park jest jeszcze w pełnej kra-
sie soczystociemnej zieleni. Jednak 

z odchodzącym latem będzie się zmieniał, 
ale to jeszcze przed nami. Cieszmy się 
pięknem tego lata korzystając z uroków 
parku przy pałacu w Jerzmanowej. RDZ

W parku możemy dostrzec wyróżniają-
ce się drzewa uwzględniając ich wygląd, 
wiek czy też rozmiary. Od strony zachod-
niego wejścia do parku zauważamy drze-
wo inspirujące wyglądem, jakby inne, 
to platan klonolistny. 
Jest to drzewo dość szybko rosnące, a je-
go zaleta to odporność na trudne warun-
ki. Miejscowy platan nie imponuje jeszcze 
rozmiarami natomiast w pobliskiej okoli-
cy możemy zobaczyć 170 letni odpowied-
nik tego gatunku.
Następnym okazem gatunkowym znajdu-
jącym się w obrębie pałacu jest 200 letnia 
lipa drobnolistna pełniąca rolę głównie 
ozdobną. Najstarsze okazy mogą osiągać 
35 m wysokości. Kwiaty dostarczają nek-
taru dla pszczół przez co lipa jest cennym 
drzewem miododajnym.
Królem drzew jest jednak dąb. Często 
motyw żołędzi i gałązek dębu występo-
wał w herbach królewskich i rycerskich 
od średniowiecza. W parku znajdziemy 
okazy ponad 200 letnie, które widocznie 
wyróżniają się na tle innego drzewostanu 
nadając miejscu wyniosłości i szlachet-
nego charakteru. Możemy na nie się na-
tknąć spacerując wśród zakątków zieleni 
parkowej.
Od strony południowej pałacu możemy 
zauważyć dostojnie prezentujący się buk.
Jego wiek możemy ocenić na ponad 100 
lat. Pień prezentuje się jako prosty, a kora 
jest cienka i jasnoszara. Początkowo liście 
są intensywnie zielone, a później delikat-
nie matowo zielone. 
W centralnej części parku nad stawem 
nie sposób nie zauważyć wierzby białej 
o walorach pomnikowych dodającej temu 
miejscu szczególnej wartości wizualnej, 
ozdobnej i nie ocenionej pozycji w  krajo-
brazie tego miejsca.
Różnorodność drzewostanu i jego doj-
rzałość potwierdzona imponującymi 
przede wszystkim rozmiarami tworzy 
całość, na którą należy zwrócić uwagę 

Z  kart historii… 
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