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SŁOWEM WSTĘPU

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

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.2
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Drodzy Mieszkańcy,
Przez ostatnie dwa lata dominowała w naszym życiu sytuacja pandemiczna 
spowodowana rozpowszechnianiem się koronawirusa Covid-19. W tej trudnej 
sytuacji daliśmy sobie radę. Szczególnie podkreślam, że jako Urząd praktycz-
nie nie ograniczyliśmy swojej działalności. Udało się utrzymać pełne funk-
cjonowanie wszystkich wydziałów i jednostek organizacyjnych gminy. Zabez-
pieczaliśmy działania pozwalające naszym i nie tylko naszym mieszkańcom 
korzystać z niezbędnych usług w nowych warunkach. Wszyscy zainteresowani 
mogli w sposób szybki i bezproblemowy wyrobić profil zaufania, funkcjono-
wała ewidencja ludności, wydział nieruchomości, prowadziliśmy inwestycje  
i realizowaliśmy dodatkowe działania obejmujące kwestie kryzysowe. Doty-
czyły one m.in.zabezpieczenia mieszkańców w środki ochrony przed pande-
mią. Daliśmy sobie radę z organizacją kształcenia zdalnego i hybrydowego. 
Działań było więcej, a wykonywali je zarówno nasi pracownicy, jak i pracow-
nicy naszych jednostek, którzy w zmienionych warunkach funkcjonowania, 
często przy okrojonym składzie starali się sprostać nowym wyzwaniom. Byli-
śmy także, w niektórych działaniach, wspierani przez Sołtysów, Rady Sołeckie 
i Radnych podejmujących się działań zabezpieczających podstawowe potrze-
by mieszkańców. Staraliśmy się wywiązywać ze swoich obowiązków, zabez-
pieczać ciągłość funkcjonowania Urzędu i zawsze być gotowym do działania 
nawet w skrajnie trudnych warunkach. Pracownicy urzędu gminy oraz pra-
cownicy naszych jednostek organizacyjnych także chorowali, ale też wspierali 
swoje rodziny i znajomych. Należą się im słowa uznania. 

Niestety gdy już myśleliśmy, że wraz z nadejściem wiosny zapomnimy  
o koronawirusie i wrócimy do pełnej normalności, spadła na nas wiadomość  
o napaści Rosji na Ukrainę. Bardzo wielu z Państwa chce pomóc uchodźcom  
z ogarniętej wojną Ukrainy, za co należą się Państwu ogromne podziękowa-
nia. W obliczu zagrożenia otworzyliście swoje serca. Więcej o organizowa-
nych akcjach i rozmiarze Waszej pomocy przeczytacie w artykule w dalszej 
części kwartalnika.

Korzystając z okazji, iż pierwsze tegoroczne wydanie Inicjatyw Jerzmanowskich 
ukazuje się przed Świętami Wielkanocnymi chciałbym życzyć Państwu Zdro-
wych i Wesołych  Świąt. Niech zmartwychwstanie Pańskie niesie odrodzenie 
duchowe, które wszystkich nas napełni siłą do przezwyciężania wszelkich trud-
ności. Niech napełni nas pokojem, wnosząc w serca wiarę oraz otuchę. Życzę, 
aby Święta Wielkanocne były przepełnione wzajemnym szacunkiem, życzliwo-
ścią, miłością i nadzieją na lepsze jutro. Niech ten świąteczny czas, pomimo, że 
tak inny od tego, który znamy, obfituje w budzącą się nadzieję i nieustającą wiarę  
w sens życia. 

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA
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- tel. 76 837 36 06; Stanowisko ds. księgo-
wości podatkowej - tel. 76 836 55 41; Stano-
wisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. 
księgowej - tel. 76 837 36 14; Dział Podatków 
i Opłat: Stanowisko ds. podatków i opłat osób 
fizycznych - tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. 
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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.

Wojna to też pomoc poszkodowanym
Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa mają wielkie i szlachetne serca! W zaledwie kilka godzin pokazali pełną 
mobilizację i odpowiedzieli na  apel Urzędu Gminy w Jerzmanowej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowej,  gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, jednostek oświatowych, a także 
sołectw.  Przekazali dary dla ofiar wojny za wschodnią granicą począwszy od środków żywności, przez 
ubrania, kosmetyki i środki chemiczne, po środki medyczne i opatrunkowe. 

Przez Fundację Pogoń Lwów
Mieszkańcy naszej gminy błyskawicznie 
odpowiedzieli na apel pomocy uchodźcom, 
ogłoszony w  mediach społecznościowych 
przez Gminę Jerzmanowa. – Wasza postawa 
przywraca wiarę w ludzi oraz daje innym siłę 
i moc. Jesteście wspaniali! Chcę podziękować 
wszystkim osobom, które zareagowały i udzieliły 
wsparcia. Dzięki temu, w szybkim tempie udało się 
zgromadzić dary dla potrzebujących Ukraińców, 
które przekazane zostały Fundacji Pogoń Lwów – 
powiedział wójt Lesław Golba. – Oprócz tego 
decyzją wojewody w naszej gminie przygotowu-
jemy miejsca dla osób uciekających przed wojną. 
Jesteśmy przygotowani. Czekamy na informacje  
o osobach, które do nas jadą z Ukrainy, a potem 
już na gości – dodaje wójt. 

Nasi strażacy na pomoc ukraiń-
skim strażakom i uchodźcom

Strażacy na Ukrainie prowadzą nie-
zwykle trudne działania ratownicze  
w obliczu ataków na ich kraj. Do pomocy 
kolegom włączyli się druhowie OSP z tere-
nu gminy Jerzmanowa. – Komenda Główna 
Państwowej Straży Pożarnej, na prośbę strony 
ukraińskiej włączyła się w pomoc organizując 
między innymi w całym kraju zbiórkę sprzętu 
strażackiego, który został przekazany straża-
kom na Ukrainie. My również chcieliśmy do-
łożyć swoją cegiełkę przekazując m.in. węże 
pożarnicze, hełmy, rękawice, buty specjalne 
oraz ubrania specjalne – mówi Tomasz Paw-
łowski Prezes OSP Jerzmanowa. 

Odpowiadając na apel Komendanta 
Głównego PSP nadbrygadiera Andrzeja 
Bartkowiaka OSP Smardzów wraz z Preze-
sem Gminnym ZOSP RP Lesławem Golbą 
podjęli decyzję o przekazaniu samochodu 

rozpoznawczo-ratowniczego mitsubishi 
L 200 dla kolegów strażaków z Ukrainy. – 
Auto nam dzielnie służyło przez 10 lat i mamy 
nadzieję, że przyda się w prowadzeniu działań 
na Ukrainie. Dzięki ludziom dobrej woli wraz  
z autem przekazaliśmy koce, opatrunki, na-
poje, żywność, latarki, baterie, powerbanki, 
termosy, a także torbę medyczną typu R0 z za-
pasowym wkładem – mówi Paweł Pasternak 
Prezes OSP Smardzów. 

Nasze jednostki OSP Jaczów, Jerzma-
nowa oraz Smardzów w ramach współpra-
cy z Grupą Ratownictwa Specjalistyczne-
go Strażacy Wspólnie Przeciwko Białaczce  
w swoich remizach organizowali zbiórki. 
Strażacy z OSP Jaczów dzięki użyczonemu 
transportowi od firmy DE ORO TRANS, 
która pokryła również koszty przejazdu, 
zebrane dary zawieźli wprost na granicę.  
- Jesteśmy świadkami ogromnej mobilizacji na 
rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. Naszym 
zadaniem było również stworzenie tunelu na-
miotowego w celu osłonięcia przed chłodem  
i wiatrem osób czekających na odprawę na 
polskiej granicy. Namioty zostały tak stwo-
rzone by w miarę komfortowych warunkach 
uchodźcy, w tym przede wszystkim matki  
z dziećmi, mogły odpocząć i nabrać sił do dal-
szej podróży – mówi Władek Wolski strażak 
z OSP Jaczów. – Dziękujemy Mieszkańcom 
naszej gminy! Dwa transporty w zaledwie trzy 
dni! To coś wspaniałego – dodaje. 

Z myślą o najmłodszych
Pełną mobilizację i zaangażowanie poka-
zały nasze jednostki oświatowe! Zbiórki 
odbyły się przedszkolach i szkołach. Żłobek 
Gminny w Jaczowie również włączył się  
w organizowaną przez Gminę Jerzmanowa 
Zbiórkę. Na prośbę Rodziców i Pracowni-

ków ogłosili zbiórkę Dzieciom z Ukrainy 
tym najmłodszym maluszkom. – Odzew jest 
ogromny! Osoby, które wspierają tę inicjatywę 
przynoszą pieluszki jednorazowe, chusteczki 
nawilżone, środki czystości przeznaczone dla 
dzieci, smoczki, butelki ale też żywność: kaszki, 
słoiczki i deserki dla dzieci. Część darów jest 
przekazywana na bieżąco, rodzinom, które już 
są na terenie naszego powiatu. Jestem bardzo 
wdzięczna i dumna, że zawsze możemy na sie-
bie liczyć. Dziękuję rodzicom i pracownikom 
za otwarte serca, dobroć i zrozumienie. Wierzę, 
że chęć niesienia pomocy w nas nie osłabnie. – 
mówi Marzena Kucharska Dyrektor Żłobka 
Gminnego w Jaczowie.

– W naszym przedszkolu kolejny raz piecze 
nad akcją charytatywną przejęła Pani Alek-
sandra Markiewicz. Mogę śmiało powiedzieć 
o Niej „Waleczne Serce”! Odzew Rodziców był 
ogromny, a zabrane dary przekazaliśmy do re-
mizy OSP Jerzmanowa gdzie były sortowane, 
by pojechać w dalszą drogę – mówi Monika 
Musielak Dyrektor Przedszkola Gminnego 
„Kraina Marzeń w Jerzmanowej. 

Caritas i nasz Proboszcz
Nie sposób nie wspomnieć o naszym Pro-
boszczu. Ksiądz Piotr Matus przy współpracy 
z Caritasem przekazał 1,5 tony konserw, które 
drugim transportem z Jaczowa pojechały na 
granicę Krościenko-Smolnica. – Przygotowu-
jemy się na dalszy rozwój wypadków w związku 
z wojną na Ukrainie. Gromadzimy produkty.  
Z Niemiec przyjechały do nas dwa transporty. 
Modlimy się w intencji pokoju poprzez drogi 
krzyżowe odprawiane w poszczególnych miej-
scowościach naszej parafii, mają one charakter 
manifestu pokojowego. W marcu gościmy grupę 
młodzieży z Polski, którzy na głogowskim rynku 
będą organizować happening pokojowy – mówi 
Ksiądz Proboszcz Piotr Matus.  JT
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SŁOWEM WSTĘPU

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

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Gabaryty to nie problem!
Na co dzień każdy z nas wytwarza kilogramy odpadów komunalnych, których pozbywamy się zazwyczaj 
w przydomowych pojemnikach i Osiedlowych PSZOK-ach. Sprawa jest prosta, ale są też odpady, których 
pozbycie się może stanowić problem, jak np. odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny. 

Na początku lutego br. Gmina Jerzmanowa otrzymała informację z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,  
że złożona przez nas aplikacja o powierzenie grantu w konkursie „Granty-PPGR” została zaakceptowana. 

„Grant PPGR” dla Gminy Jerzmanowa

Co prawda nie codziennie wymieniamy telewizor czy meble, 
ale  jak  już  się  decydujemy na taki krok, to co zrobić ze starym 
sprzętem? 

Mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mogą od-
dać te odpady w trzech dostępnych na terenie ZGZM Punktach 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

• w Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6, tel. 515 450 851,
• w Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A, tel. 510 079 577,
• w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, tel. 606 276 657.

W PSZOK-ach mieszkańcy mogą pozbywać się nie tylko zuży-
tego sprzętu RTV/AGD i mebli, ale także zużytych opon, odpadów 
budowlanych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, teksty-
liów, popiołów i wielu innych odpadów komunalnych. 

Odpady przyjmowane są nieodpłatnie, w ramach ponoszo-
nej comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami.

Dokładne informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK-ów, 
w tym dni i godzin otwarcia znajdują się na stronie www.zgzm.pl 
w zakładce „PSZOK”.

Dla niektórych mieszkańców wywiezienie odpadów na 
PSZOK bywa jednak kłopotliwe. Dla tych mieszkańców, Związek 
Gmin Zagłębia Miedziowego udostępnił odpłatną usługę wywozu 
odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego „na zgłoszenie”. 

Zapotrzebowanie na usługę wywozu należy zgłosić telefonicz-
nie (tel. 76 847 91 30), drogą elektroniczną (mail: bok@pdr-eko.pl), 
pisemnie lub osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Polkowickiej 
Dolinie Recyklingu, przy ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach. Pra-
cownik zapyta o ilości i rodzaj przekazywanych odpadów i na tej 
podstawie zaproponuje sposób odbioru luzem lub z kontenera. 
Jest to istotne, ponieważ od sposobu odbioru zależy cena usługi, 
która wynosi: 60,00 zł za odbiór odpadów luzem i 370,00 zł za kon-
tener o pojemności 7 m3. Pracownik Biura Obsługi Klienta o ter-
minie odbioru odpadów „luzem” poinformuje mieszkańca telefo-
nicznie. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 10 dni roboczych 
od zgłoszenia zapotrzebowania na wykonanie usługi. W ustalo-
nym terminie odbioru należy wystawić gabaryty przed posesję,  

w łatwo dostępnym i widocznym miejscu, niekolidującym z  ru-
chem pieszym i samochodowym. W przypadku odbioru odpadów 
z kontenera o pojemności 7 m3, kontener ten zostanie podstawio-
ny pod wskazany adres w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia 
zapotrzebowania, a mieszkaniec może korzystać z niego przez 
okres do 3 dni roboczych, liczony od dnia podstawienia.

Udostępnienie usługi odbioru odpadów wielkogabarytowych  
i sprzętu elektrycznego na zgłoszenie oraz większy dostęp Punk-
tów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych rozwiąże 
problem, związany z bieżącym pozbywaniem się odpadów wielko-
gabarytowych z nieruchomości. 

Mamy nadzieje, że od teraz pozbywanie się gabarytów będzie 
odbywało się wyłącznie w sposób legalny i bezpieczny.  

Kwota przyznanego nam grantu wynosi 291 000 zł. Za-
kupionych zostanie 90 laptopów, 24 komputery stacjo-
narne oraz 6 tabletów.

Obecnie czekamy na podpisanie umowy o powie-
rzenie grantu na realizację projektu „Wsparcie dzieci 
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty 
PPGR”.

Projekt wdrażany jest w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; Oś prioryte-
towa: V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfro-
wej odporności na zagrożenia REACT-EU; Działanie 
5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej od-
porności na zagrożenia, współfinansowany ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego.
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Gmina Jerzmanowa sygnatariuszem porozumienia 
w zakresie utworzenia Miedziowego Centrum  
Rozwoju Gospodarczego
Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., przy wsparciu KGHM Polska Miedź S.A. oraz jedenastu  
innych partnerów, w tym Gminy Jerzmanowa utworzy Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego  
w Głogowie. Wójt Gminy Jerzmanowa podpisał porozumienie 13 stycznia w siedzibie LSSE w Legnicy.

Kompleks sportowy będzie  
gotowy już w tym roku!
Korty tenisowe z nawierzchnią ze sztucz-
nej trawy, skatepark o nawierzchni beto-
nowej z elementami jezdnymi, dwustronna 
trybuna, zadaszone miejsca do odpoczyn-
ku, stojaki na rowery, ławki parkowe - tak 
będzie wyglądał kompleks sportowy, któ-
ry tego roku powstanie przy ul. Lipowej  
w Jerzmanowej. Inwestycja kosztować bę-
dzie ok. 4,5 mln zł z czego 3mln 200 tysię-
cy zotych Gmina pozyskała z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

gowskiego Okręgu Miedziowego w tym naszej 
Gminy Jerzmanowa – mówi wójt gminy Le-
sław Golba.  JT

Zakończyła się  
budowa drogi  
przy świetlicy wiej-
skiej w Smardzowie

Przedmiotem inwestycji była budowa dro-
gi o nawierzchni z betonu asfaltowego, 
zjazdów na posesje i pola, mijanki, odcinki 
chodnika z kostki betonowej oraz pobo-
cza z utwardzonego kruszywa kamiennego  
i rowów przydrożnych. Ponadto wybudo-
wano i rozbudowano przepusty z zabudową 
ich studni połączeniowych. Usunięto rów-
nież kolizje energetyczne i teletechniczne.

Wartość inwestycji wyniosła ok.  
1 mln 500 tysięcy zł, natomiast wartość 
dofinansowania z Rządowego Funduszu 
Dróg Samorządowych wyniosła blisko  
600 tysięcy zł.  JT

Inwestycja była współfinanso-
wana z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych. 

Miedziowe Centrum Rozwoju Gospodar-
czego (MCGR) ma być miejscem, które 
umożliwi rozwój sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw. Celem jest pobudzenie 
gospodarcze regionu. Centrum wspierać 
będzie zarówno rozwój start-upów jak  
i planowane przedsięwzięcia większych 
inwestorów.

– Zrobiliśmy pierwszy, bardzo ważny 
krok, ale to dopiero początek drogi do zreali-
zowania tego dużego przedsięwzięcia. Mie-
dziowe Centrum Rozwoju Gospodarczego, 
wraz z terenami inwestycyjnymi w okolicy, 
to przestrzeń, która pozwoli na utworzenie 
wielu nowych miejsc pracy. Oczywiście nie 
od razu, ale takiej szansy nie możemy prze-
gapić – mówił Przemysław Bożek, prezes 
Legnickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

– Podpisanie porozumienia o współpracy 
w zakresie utworzenia Miedziowego Centrum 
Rozwoju Gospodarczego ma na celu zwiększe-
nie atrakcyjności inwestycyjnej Legnicko Gło-

– Jeszcze w tym roku mieszkańcy naszej będą 
mogli cieszyć się wspaniałym kompleksem 
sportowym Myślę, że to miejsce świetnie przy-
służy się do rozwoju sportu w naszej gminie  
– podkreśla wójt gminy Lesław Golba.  JT
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Pierwsza umowa w ramach Rządowego  
Funduszu Polski Ład podpisana!

Nowa droga w Maniowie

W dniu 2 marca 2022 roku podpisaliśmy umowę dotyczącą przebudo-
wy dróg gminnych, na które Gmina Jerzmanowa uzyskała dofinaso-
wanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strate-
gicznych dla zadania p.n.: „Przebudowa dróg gminnych w Łagoszowie 
Małym wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. 

KGHM finansuje  
naukę pływania  
dla najmłodszych 
To zadania realizowane w ramach współ-
pracy pomiędzy KGHM Polska Miedź S.A. 
i Gminy Jerzmanowa. Jest to rozszerzona  
kontynuacja realizowanych od kilku lat 
zajęć z nauki pływania dla dzieci ze szkół 
podstawowych. Dzieci po okresie dwulet-
niej izolacji, braku kontaktu z rówieśni-
kami, często pozbawione jakiejkolwiek 
aktywności fizycznej wracają do rytmu 
sprzed pandemii.

Projekt „Uczeń-harmonijny rozwój” 
ma na celu stworzyć dzieciom przestrzeń 
do zrównoważonego powrotu do aktyw-
ności fizycznej przy jednoczesnej, świado-
mej pracy mentalnej. Uczniowie poprzez 
swoje zaangażowanie, komunikację z tre-
nerami, aktywność sami tworzą program 
zajęć. Trenerzy w tym przypadku są ich 
partnerami i wspólnie programują cele  
i założenia tego projektu.

Projekt podzielony jest na trzy bloki. 
Zabawę, osiąganie wyznaczonych przez 
siebie celów w pływaniu oraz trening 
mentalny w oparciu o projekt fundacji Mi-
chaela Phelpsa ‚I’m healthy’.

– Jestem bardzo zadowolony z dużej fre-
kwencji na zajęciach i niesamowicie dużego 
zaangażowania dzieci i nauczycieli w projekt 
– mówi Piotr Czyż instruktor pływania.  
 UG

W postępowaniu przetargowym najko-
rzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębior-
stwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o.   
z siedzibą w Głogowie. Wartość podpisa-
nej umowy wynosi 5.971.942,81 zł. Zadanie 
realizowane w ramach Rządowego Fun-
duszu Polski Ład zostało dofinasowane 
w wysokości 5.700.000 zł. Realizacja tej 
inwestycji drogowej pozwoli w połowie 
przyszłego roku cieszyć się mieszkańcom 
Łagoszowa Małego z nowoczesnej drogi 
wraz z całą infrastrukturą. 

Inwestycja polega na przebudowie 
dróg gminnych nr 100517D i nr 100524D  
o łącznej długości 1 km w zakresie budowy 
nowego chodnika i zjazdów, przebudowy 
jezdni, istniejących zjazdów, chodników  
i poboczy, kanalizacji deszczowej i sani-

tarnej. Na dr. 100517D planuje się ujedno-
licić szer. jezdni na 5,00 m na dł. 832,10 m 
Zmniejszona szerokość pasów ruchu 
wymuszona jest potrzebą zastosowania 
rozwiązań uspokajających ruch. Na dr. 
100524D planuje się ujednolicić szer. jezd-
ni na 5,50 m na dł. 167,01 m.

Umowę podpisali: Wójt Gminy Jerz-
manowa Lesław Golba oraz Prezes PBD 
Sp. z o.o. Piotr Pietruszko . Przewidywany 
termin zakończenia realizacji inwestycji to 
początek czerwca 2023 r.

Na całej długości prawie 113 m i szeroko-
ści 4 m została wyłożona betonowa kostka 
brukowa wraz z chodnikami i zjazdami. Na 
tę drogę przeznaczone zostały pieniądze  
z wydatków bieżących i funduszu sołeckiego.

– Dobry, bezpieczny dojazd i dojście do 
budynku wielorodzinnego był bardzo oczeki-

Dojazdowa droga do budynku wielorodzinnego przy starym majątku 
w Maniowie zyskała nową podbudowę i utwardzoną nawierzchnię.  

wany przez mieszkańców. Mieszka w nim kil-
kanaście rodzin z dziećmi. W ostatnich latach 
ta droga, tzw. „kocie łby” została mocno znisz-
czona. Położono w niej sieć gazową i świa-
tłowody. Wykonanie nowej nawierzchni było 
wręcz koniecznością – wyjaśnia wójt Lesław 
Golba.  JT
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Poziomkowa już gotowa.  
Trwają prace przy  
Aroniowej i Śliwkowej 

Informujemy, że z dniem 1 marca 2022 r. od godziny 12.00, Gmina Jerzmano-
wa rozpoczęła II nabór wniosków w ramach Programu grantowego na wy-
mianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych gmin 
Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, którego Liderem jest Gmina 
Polkowice. 

Od stycznia działa nowy Ośrodek Zdrowia przy Lipowej 
4a w Jerzmanowej. Pacjenci mają możliwość uzyskania 
porady u lekarza rodzinnego Witosława Wiśniewskie-
go. Doktor przyjmuje pacjentów bezpłatnie w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. We wrześniu ubiegłego roku podpisano umowę 

na „Budowę dróg gminnych wewnętrznych, ulic 
Poziomkowej, Aroniowej i Śliwkowej w Jerzmano-
wej”. Ulica Poziomkowa jest już skończona, a prace 
na ulicach Aroniowej i Śliwkowej idą do przodu. 
Niebawem mieszkańcy sołectwa Jerzmanowa będą 
cieszyć się pięknymi, nowymi ulicami wraz z chod-
nikami i zjazdami. 

Nabór wniosków o dofinansowanie  
na wymianę źródeł ciepła

Nabór prowadzony będzie przez 3 miesiące i zostanie zakończony 
z dniem 31 maja 2022 r. 

Formularz wniosku o udzielenie grantu wraz z instrukcją jego 
wypełniania oraz inne dokumenty dotyczące Programu udostępnione 
są na stronie BIP Gminy Jerzmanowa: https://www.bip.jerzmanowa.
com.pl/a,31238,ogloszenie-o-przystapieniu-do-realizacji-projek-
tu-grantowego-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mi.html  
oraz na stronie Projektu: https://projekty.polkowice.eu/program-
grantowy-na-wymiane-zrodel-ciepla-w-budynkach-mieszkalnych
-z-terenow-wybranych-gmin-legnicko-glogowskiego-obszaru-in-
terwencji/nabor-wnioskow/gmina-jerzmanowa-ii-nabor/ 

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o wsparcie za-
praszamy także do punktu kontaktowego działającego w Urzędzie 
Gminy Jerzmanowa w okresie od 1 marca 2022 r. do 31 maja 2022 r. 
Uzyskają w nim Państwo informacje dot. naboru i pomoc w zakresie 
przygotowania dokumentacji niezbędnej do aplikowania o wsparcie. 

Tel. 76 836 55 38 lub 76 837 36 19 

Punkt będzie otwarty codziennie w następujących godzinach:
poniedziałki w godz. 13:00 – 15:00, 
wtorki w godz. 8:00-10:00, 
środy w godz. 13:30 – 15:30, 
czwartki w godz. 8:00 – 10:00, 
piątki w godz. 11:30 – 13:30. 

Pytania dotyczące naboru można również składać drogą e-ma-
ilową na adres p.woloszczuk@jerzmanowa.com.pl lub k.mleczko@
jerzmanowa.com.pl. Odpowiedzi w powyższym zakresie udziela-
ne będą również e-mailowo. Ponadto najczęściej zadawane pyta-
nia wraz z odpowiedziami będą publikowane na stronie interne-
towej projekty.polkowice.eu. 

Wszelkie zmiany niniejszego ogłoszenia oraz inne istotne in-
formacje dot. naboru publikowane będą na stronie internetowej 
projekty.polkowice.eu, stąd zaleca się potencjalnym Grantobior-
com, aby na bieżąco zapoznawali się z zamieszczanymi na niej 
informacjami.

Nowy Ośrodek Zdrowia 
przyjmuje pacjentów! 

Ten sam doktor, który już 
wcześniej przyjmował  
w Jerzmanowej, ale w innym 
budynku. Swoją działalność 
w nowej siedzibie rozpo-
częła również stomatolog 
doktor Joanna Leśniowska. 
Doktor, która świadczy 
opiekę stomatologiczną  
w naszej gminie od wielu lat.

– Przyznaję, trochę to trwało zanim nasi lekarze zaczęli przyjmować 
w nowym ośrodku. Ważne, że udało się zakończyć wszystkie długotrwałe 
procedury i teraz w nowoczesnych i komfortowych warunkach przyjmo-
wani są mieszkańcy. W naszych planach jest uruchomienie w połowie 
tego roku rehabilitacji w warunkach ośrodka. Mamy tę część rehabili-
tacyjną ośrodka przygotowaną i wyposażoną. Przygotowaliśmy też Pro-
gram Rehabilitacji dla mieszkańców Gminy Jerzmanowa, który obecnie 
poddawany jest ocenie Agencji Oceny Technologii Medycznej i Taryfi-
kacji. Ponadto będziemy zabiegać o lekarzy specjalistów, którzy zechcą 
przyjmować w naszym ośrodku – mówi wójt gminy Lesław Golba. 

Obiekt jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnospraw-
nych (podjazd, szerokie wejścia, winda, WC). Osoby zaintereso-
wane zapisami do lekarza, mają możliwość pobrania w przychod-
ni odpowiednich deklaracji. Wszelkich informacji dotyczących 
działalności ośrodka można uzyskać pod numerem telefonu  
76 831 21 23.  JT

Pieniądze na to zadanie pozyskaliśmy z Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych. Jest to program w ramach, którego do gmin, 
powiatów i miast w całej Polce trafiają środki na inwestycje bli-
skie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu 
Przeciwdziałania Covid-19. W ramach I naboru RFIL otrzymali-
śmy wsparcie finansowe w kwocie 1 166 734 zł. W kolejnym nabo-
rze pozyskaliśmy kolejnych 500 tysięcy złotych.  JT
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.8
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Klub Senior+ został powoła-
ny  uchwalą Rady Gminy z dnia 
1.01.2020r. Zajęcia z Seniora-
mi w Klubie ruszyły natomiast 
4.02.2020 r. Seniorzy nie mogą 
uwierzyć, że od tego czasu mi-
nęło już dwa lata. Sami jednak 
przyznają, że w dobrym towa-
rzystwie i absorbującym zajęciu 
czas szybko mija.

W klubie Seniorzy nie mogą narzekać na 
nudę. Dzięki codziennym zajęciom arty-
styczno-manualnym tworzą oryginalne 
rękodzieła, bo tworzone w oparciu o up-
cycling – czyli powtórne wykorzystanie zu-
żytych materiałów. Oprócz zajęć plastycz-
nych Seniorzy uczestniczą w warsztatach 
dietetycznych, kosmetycznych, ceramicz-
nych, tanecznych i wokalnych. Korzystają 
również z zajęć gimnastyki usprawniającej 
ciało oraz tak zwanej „siłowni pamięci” 
czyli ćwiczeń wspomagających sprawność 
intelektualną. Wspólnie grają w kręgle, 
wychodzą do kina, pływają na basenie czy 
spędzają kulturalnie czas w teatrze.  

Klub to jednak przede wszystkim miej-
sce, gdzie spotykają się nie ze znajomymi 
ale już z przyjaciółmi. Relacje klubowe 
przeniesione zostały bowiem do życia 
codziennego. Seniorzy wzajemnie się od-
wiedzają, wspierają, martwią się o siebie 
– jednym słowem mówiąc są dla siebie jak 
rodzina:)  

Klub Senior+ gminy Jerzmanowa dzia-
ła w strukturach Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej. Stworzony został z myślą 
o osobach w wieku 60+, nieaktywnych za-
wodowo, zamieszkujących na terenie gmi-
ny Jerzmanowa, którym dokucza nadmiar 
wolnego czasu, brak motywacji i chęci do 
działania, czy tak często występująca sa-
motność.  GOPS

Klub Seniora+ w Maniowie ma 
już dwa lata! 

KLUB FILMOWY – NOWOŚĆ w ofercie 
kulturalnej GCK w Jerzmanowej

Poczynając od końca stycznia kinoma-
niacy spotykają się w każdą środę o godz. 
19:00 w Stodole Kultury w Jerzmanowej 
aby razem oglądać i dyskutować na temat 
filmów. Prowadzący – Ireneusz Wojtków 
wnikliwie dobiera repertuar aby zapew-
nić odbiorcom zawsze ciekawy temat 
do wspólnej debaty. Klub wystartował  
19 stycznia br. i o od tej pory ma na swo-

im koncie już kilkanaście projekcji i grupę 
stałych bywalców. Jest propozycją dla wi-
dzów, którzy poszukują w kinie głębokich 
wrażeń i refleksji. Filmów, które zmuszają 
do przemyśleń, a jednocześnie prezentu-
ją wysoki poziom artystyczny. – Podejrze-
wam, że ten tytuł czy zwiastun nie przykułby 
mojej uwagi i raczej nic nie skłoniłoby mnie 
aby oglądnąć go w domu, a jednak zaskoczył 

mnie i okazał się niezwykle intrygujący.” – to 
wypowiedź jednej z uczestniczek na temat 
francuskiego melodramatu pt. „Dyskretny 
urok niebezpiecznych myśli.” Zatem za-
praszamy na filmowe środowe wieczory 
do Stodoły Kultury w Jerzmanowej. Cena 
biletu to 10 zł. Repertuar znajdziecie na 
naszej stronie – gckjerzmanowa.pl
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Stwórzmy kalendarz przedstawiający 12 sołectw gminy Jerzmanowa w 12-stu miesiącach kalendarza! 
Tylko z Wami uda się nam zrealizować ten główny cel naszego konkursu. Zapraszamy do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji konkursu, organizowanego corocznie dla mieszkańców gminy Jerzmanowa, amatorów  
i miłośników robienia zdjęć, zarówno dzieci jak i dorosłych.

„12 odsłon gminy Jerzmanowa” 
Konkurs fotograficzny 2022

„12 odsłon gminy Jerzmanowa”  to hasło 
naszego tegorocznego wyzwania dla Was.

OCZEKUJEMY 
Zdjęć obrazujących sołectwa gminy Jerz-
manowa w czterech porach roku. 

Fotografii przedstawiających widoki, 
pejzaże, krajobrazy, fragmenty otwartej 
przestrzeni tworzące fotografię ukazującą 
w ciekawy sposób wybraną miejscowość 
gminy Jerzmanowa.

WARUNKI
Każdy uczestnik może zgłosić maksymal-
nie 12 sztuk zdjęć.  (Idealnie gdyby każde 
przedstawiało inne sołectwo gminy.)

Fotografie w formie papierowej i cy-
frowej należy dostarczyć do Gminnego 
Centrum Kultury w Jerzmanowej wg wa-
runków uczestnictwa i wymagań tech-
nicznych omówionych w regulaminie do 
pobrania poniżej.

TERMIN
Na prace czekamy do 21.10.2022r. do godz. 
15:15

NAGRODY
Łączna kwota przeznaczona na wygrane 
to 1200 zł.

Spośród nadesłanych prac 3-osobowe 
jury powołane przez organizatora wybie-

rze 12 fotografii, które staną się częścią 
kalendarza na 2023 rok. Autor zdjęć otrzy-
ma nagrodę w wysokości  100 zł za każde 
zdjęcie, które wejdzie w skład kalendarza.

Zapraszamy do udziału. Czekamy na 
Wasze zgłoszenia!

Formularze zgłoszeń oraz fotografie  
w formie cyfrowej można dostarczyć e-ma-
ilem na adres  a.stec@gckjerzmanowa.pl   
przy czym pamiętać należy o dostarcze-
niu także wersji papierowej osobiście lub 
pocztą na adres: Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej,  ul. Głogowska 8,  67-222 
Jerzmanowa z  dopiskiem „Konkurs foto-
graficzny. 12 odsłon gminy Jerzmanowa.”

Formularze i regulamin do pobrania 
na gckjerzmanowa.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

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.10
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Stodoła Kultury z muzyką i sztuką
Jak ogromną popularnością cieszy się 
twórczość Krzysztofa Krawczyka poka-
zał zorganizowany w miniona niedzielę 
(23.01.2022 r.) pierwszy tego roku koncert 
z cyklu Stodoła Kultury z muzyką i sztuką. 
Bilety na to wydarzenie wyprzedały się co 
do jednego. 

Krawczyk Show jest swoistym hołdem 
dla twórczości i życia jednego z najbar-
dziej znanych, lubianych i obdarzonych 

Krawczyk Show

Koncert Walentynkowy

wyjątkowym barytonowym głosem pol-
skiego wokalisty, gitarzysty i kompozyto-
ra. Muzycy tworzący zespół  w składzie: 

• Krzysztof Grajczak – śpiew, gitary
• Mariusz Łuczak – perkusja
• Mirosław Kurek – śpiew, instrumenty 

klawiszowe
• Wiesław Markowski – śpiew, gitara 

basowa

• Kuba Wierzbicki – śpiew, gitara 
akustyczna

zabrali publiczność parostatkiem w piękny 
ponad 80-cio minutowy rejs po najwięk-
szych przebojach całkiem niedawno zmar-
łego artysty. Profesjonalnym wykonaniem 
i świetnym wokalem w 100% na żywo nie 
zawiedli widowni. W programie nie za-
brakło najbardziej znanych hitów, które 

potrafi zanucić każdy, niezależnie od tego 
czy jest fanem Krzysztofa Krawczyka czy 
nie. Usłyszeć mogliśmy covery utworów 
jak: „Znamy się tylko z widzenia”, „Rysu-
nek na szkle”, „Jak minął dzień”, „Bo jesteś 
ty” czy „Ostatni raz zatańczysz ze mną”. 
Rozstawione podczas koncertu krzesła 
tylko przeszkadzały poderwanej do tańca 
podczas bisu publiczności.

Z okazji Walentynek w niedzielny wieczór 
(13.02.2022 r.) na jerzmanowskiej scenie  
w Stodole Kultury pojawił się Gabriel Fle-
szar – wokalista znany z takich hitów jak 
Kroplą deszczu, Nasza droga donikąd czy 
Bilet do nieba. Dla mieszkańców gminy 
i przybyłych gości była to świetna okazja 
aby rozpocząć celebrowanie Dnia Zako-
chanych już dzień wcześniej.

Z założenia kameralny koncert woka-
listy odbył się w całkiem niekameralnym 
gronie. Tuż przed godziną 17-stą widow-
nia zapełniła prawie wszystkie miejsca. 
Artysta czarował wyjątkowym wokalem 
połączonym ze świetną grą na gitarze, 
życzliwą osobowością i swobodą prze-
bywania na scenie. Repertuarem wypeł-
nionym własnymi utworami oraz polsko  
i angielskojęzycznych artystów, a tak-
że miłosnymi balladami z powodzeniem 
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wprowadził w romantyczny nastrój znacz-
ną część publiczności. Mieliśmy okazję 
usłyszeć takie przeboje jak: Kochaj mnie 
z repertuaru grupy Perfect, Zawsze tam 
gdzie ty – Lady Pank, Kocham Cię jak Ir-
landię – Kobranocki czy niezwykle klima-
tyczny i nastrojowy utwór „I know” – Jude 
znany ze ścieżki dźwiękowej filmu City of 
Angeles. Ponad godzinny koncert nie obył 
się bez bisów. Była też chwila na autografy 
i rozmowy z fanami. 

Oprócz wyjątkowej uczty muzycznej 
przy wejściu na koncert na wszystkich 
uczestników czekały walentynkowe i słod-
kie upominki, które przygotowały Panie 
bibliotekarki w ramach akcji „Zakochaj się 
w książce”. 

Konwersja cyfrowa – szkolenie
Niezwykle budujące, inspirujące i ukazujące inne perspektywy naszej pracy – tak w dużym skrócie opisać 
można szkolenie w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury zadania realizowanego ze środ-
ków Narodowego Centrum Kultury.

W dniach 18-19 stycznia br. pracowni-
cy GCK w Jerzmanowej wzięli udział  
w szkoleniu mającym na celu podniesie-
nie umiejętności i kompetencji cyfrowych. 
Ciekawy, pełen dyskusji i zadań czas, za-
pewniła nam prowadząca Katarzyna Kicin-
ska-Pajchrowska. Podczas szkolenia mieli-
śmy okazję skupić się na potencjale naszej 
jednostki, poznaliśmy cała gamę narzędzi 
cyfrowych do realizowania różnorodnych 
działań w sieci. Przeprowadziliśmy wiele 

ciekawych dyskusji o potrzebach naszych 
odbiorców, roli kultury czy ceberbezpie-
czeństwie. Dwa dni intensywnej pracy 
zaowocowały mnóstwem pomysłów, lep-
szym poznaniem własnych umiejętności,  
a przede wszystkim dodały nowej energii 
do działania.

Szkolenie jest  jednym z etapów reali-
zacji projektu „Zobacz nas, usłysz nas… 
w sieci”, na który GCK w Jerzmanowej 
dostało dofinansowanie z Ministerstwa 

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głów-
nym celem zadania jest stworzenie studia 
nagrań do profesjonalnej obróbki obrazu  
i bezpośredniego streamingu do sieci. Dro-
ga prowadząca do tego celu, poprzez szko-
lenia, webinaria i spotkania pracownicze 
i kreatywne „burze mózgów” z pewnością 
w dużym stopniu wpłynie na podniesienie 
naszych kompetencji.
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

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

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

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

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

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.
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nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
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Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
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Gminny Dzień Kobiet
Świętowanie Dnia Kobiet rozpo-
częło się w gminie Jerzmanowa 
już w niedzielny wieczór 6 marca 
br. Gorąca atmosfera panowała 
na Sali gimnastycznej SP w Ja-
czowie, a to za sprawą zespołów, 
które w tym dniu grały ze spe-
cjalną dedykacją tylko dla kobiet. 

Wśród publiczności przeważały panie, ale 
nieliczni panowie również nie odpuścili 
zabawy przy dobrej muzyce. Przybyłych 
gości przywitał wójt gminy Jerzmanowa. 
Składając wszystkim paniom serdeczne 
życzenia złożył na ręce dyrektor GCK w 
Jerzmanowej symboliczny bukiet kwiatów. 
Koncert rozpoczął się gestem solidarności 
z walcząca Ukrainą, na sali rozbłysły nie-
bieskie i żółte światła, a w głośnikach za-
brzmiała ukraińska pieśń „O matce”. Przy 
tej okazji wójt wspomniał o sposobach 
niesienia pomocy uchodźcom w naszej 
gminie i podziękował za każdy dar serca. 

– Czym byłby świat bez kobiet, bez ma-
tek babć, żon, córek? Każdy z nas wiele im 
zawdzięcza. To są wspaniałe, kochane osoby, 
każdego dnia mamy tego liczne przykłady. Ko-
bieta to wyjątkowy człowiek, każdy z nas tego 
doświadcza na co dzień – powiedział wójt 
gminy, witając wszystkie Panie. 

W tym roku, na scenie specjalnie dla 
pań wystąpili: Zespół VIDEO oraz spor-
tujący ich Zespół Magic Of The Queen. 
Ponadczasowy repertuar grupy Queen 
i Freddie’go Mercurego szybko porwał pa-
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nie z krzeseł. Przy hitach jak „Bohemian Rhapso-
dy”, „We will rock you”, „A kind of magic” czy „We 
are the champions” odwzorowanych z niezwykłą 
starannością zarówno w kwestii instrumentalnej 
jak i wizualnej, bawili się wszyscy niezależnie od 
wieku. Przerwę między występami urozmaiciły 
zabawne konkursy prowadzone przez radiowca 
- Grzegorza Sternę. Oprócz atrakcyjnych nagród 
jakie można było zdobyć biorąc w nich udział, pa-
nie poszerzyły swoją wiedzę na temat mężczyzn 
w specjalnie przygotowanym na ten temat quizie, 
wykazały się szybkością i estetyką w wiązaniu kra-
wata, poddały próbie wiedzę na temat najbliższej 
koleżanki oraz sprawdziły wagę swych torebek. 
W cudownie pozytywny nastrój wprawił publicz-
ność nie tylko sam koncert zespołu VIDEO, ale 
niezwykle przesympatyczni muzycy. Zagrali naj-
większe hity swojej pop-rockowej działalności, 
a wokalista swą niezwykłą charyzmą i wywarzo-
nym dowcipem wywoływał uśmiech na twarzach 
Pań. Część z nich miała nawet okazję zaśpiewać 
wspólnie na scenie. Niecichnące oklaski zachęci-
ły artystów do długiego bisu, nikt nie miał chęci 
opuszczać Sali, w której trwał koncert.
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

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

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

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

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

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.
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Tytułowe „Rock’n’rollowe szaleń-
stwo” owładnęło uczestników tegorocz-
nego Balu Emeryta i Rencisty w gminie 
Jerzmanowa. W sobotni wieczór  (19.02) 
wnętrze świetlicy w Kurowicach 42A 
przeniosło się do czasów, gdy na parkie-
cie królowały hity Elvisa Presleya, Beat-
lesów czy Billa Haleya. 

Jak na karnawał przystało na sali 
miała miejsce prawdziwa rewia kostiu-
mów: wirujące spódnice, cekiny, eks-
trawaganckie nakrycia głowy, peruki i 
stylowe okulary… gościom nie brakło 
w tej kwestii  rock’n’rollowego polotu. 
Nie było mowy o „podpieraniu  ścian”. 
Parkiet zapełnił się już w pierwszym 
bloku tanecznym. Gości przywitała dy-
rektor GCK w Jerzmanowej – Barbara 
Reszczyńska. Oprócz  adresatów Balu  
zaproszenie przyjęło liczne grono  gości: 
wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba, 
przewodniczący rady gminy Tadeusz 
Kozakowski, wiceprzewodniczący rady 
gminy Jerzy Wolski oraz delegaci:  ze 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwa-
lidów w Głogowie oraz Związku Osób 
Niewidomych.

O odpowiednią oprawę muzycz-
ną balu zadbał DJ Mateusz Dworczak. 
Dodatkowo klimat imprezy podkręciły 
GCK-owskie Show Girls czyli  pięk-
na płeć  GCKu  w pięknych strojach 
z królem Elvisem na czele. Nie tylko 
wzbogacały wieczór swoim wyglądem, 
witały przybyłych seniorów i zachęcały 
do tańca lecz uświetniły imprezę ponad 
dwuminutową choreografią taneczną do 
utworu „Rock Around The Clock”, przy-
gotowywaną specjalnie na tą wyjątkową 
okazję. Niecodzienną i niezwykłą atrak-
cją był pełen magii i humoru występ ilu-
zjonisty - Damiana Kościa. Magik prze-
niósł wszystkich do świata czarów, iluzji 
i perswazji, a karcianymi sztuczkami 
uatrakcyjnił przerwy od tańca gościom 
siedzącym przy stołach. W przedsionku 
sali można było zrobić sobie pamiątko-
we zdjęcie przy fotograficznej ściance 
lub stylizowanej starej ramie telewizo-
ra, wykorzystując do tego przygotowane 
karnawałowe gadżety. Do zdjęć pozował 
także sam król  rock and rolla - Elvis. 
Zgodnie z nieśmiertelną karnawałową 
tradycją wybrano również Króla i Kró-
lową Balu roku 2022. Bezdyskusyjnie  
ten zaszczytny tytuł przypadł najlep-
szym tancerzom na parkiecie: sołtysowi 
Jaczowa – Józefowi Koszko oraz  Irenie 
Błaszak ze związku emerytów.   Dodat-
kowo GCK-owskie jury wręczyło nagro-
dę najlepiej rock’n’rollowo przebranej 
parze: Zofii i Edwardowi Grzechnikom. 
Taneczny maraton trwał prawie do pół-
nocy, a zapał do zabawy nie ustępował 
do końca.

Rock’n’rollowe szaleństwo  
– relacja z Balu Emeryta i Rencisty
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tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.16

LUDZIE /  WYDARZENIA

Magiczne ferie - relacja
Powracamy jeszcze na moment do wspomnień beztroskich chwil ferii zimowych. Mimo, że nie doczekali-
śmy się śniegu i ograniczały nas ciągle panujące restrykcje związane z pandemią to specjalnie dla dzieci  
z terenu gminy Jerzmanowa, udało się  zorganizować 2 – tygodniowy, pełen zabaw, warsztatów i wycie-
czek program. Nic więc dziwnego, że miejsca rozeszły się jak „ciepłe bułeczki”,  a zapełnione listy rezer-
wowe zmobilizowały nas do zaplanowania dodatkowych wyjazdów. Łącznie w zorganizowanych przez nas 
atrakcjach wzięło udział prawie 60-cioro dzieci w wieku 7-14 lat, zamieszkałych na terenie gminy Jerzma-
nowa.
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Każdy dzień był nowym wydarzeniem 
i inną atrakcją. Przez 10 feryjnych dni 
uczestnicy rozwijali swoje umiejętności 
na różne sposoby. Zmysły manualne szlifo-
wali w trakcie warsztatów artystycznych, 
podczas których powstała zaczarowana 
lampa, odlotowa koszulka, magiczny notes 
i  baśniowy obraz. Talent aktorski odkry-
wali na zajęciach teatralnych. Kondycję  
i zręczność sprawdzali podczas konku-
rencji, turniejów, gier i zabaw. Zdolności 
cukiernicze i kulinarne rozwijali w fabryce 
czekolady, w którą na jeden dzień zamie-
niła się Stodoła Kultury w Jerzmanowej. 
Niebywałą okazją do nauczenia się kilku 

magicznych sztuczek, były warsztaty iluzji, 
które przeprowadził Damian Kość – dwu-
krotny Mistrz Polski iluzjonistów. Popu-
larnością cieszyły się jak zawsze wyciecz-
ki do Parku Trampolin i do Afrykarium  
w Zoo we Wrocławiu. Uczestnicy mieli 
także okazję rywalizować w jerzmanow-
skiej kręgielni. Magiczne ferie dzieci 
zakończyły prawdziwie zimowym akcen-
tem, z łyżwami na nogach, na lodowisku 
w Polkowicach. Wszystkim uczestnikom 
dziękujemy za wspólnie spędzony czas  
i zapraszamy do korzystania na co dzień 
z oferty organizowanych przez nas zajęć, 
warsztatów, koncertów i wydarzeń.
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SŁOWEM WSTĘPU

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

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

„INICJATYWY JERZMANOWSKIE”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa

WYDAWCA:
Gmina Jerzmanowa

ADRES WYDAWNICTWA:
Urząd Gminy Jerzmanowa, 

Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

REDAKTOR NACZELNA: Anna Stec

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.18

W dzień dinozaura odwiedził nasz przyja-
ciel Dinuś. Zabawy i śmiechu było co nie 
miara, najpierw mogliśmy pokolorować 
go całego na zielono. Następnie dzieci 
śladami Dinusia powędrowały na pyszną, 
zieloną ucztę, którą dla nich przygoto-
wał osobiście dinozaur. Dinuś jest fanem 
zdrowego żywienia i takie też były jego 
kanapki – pełne zdrowych, smakowitych 
warzyw. 

LUDZIE / EDUKACJA

KARMINY PTASZKI

DZIEŃ DINOZAURA

DZIEŃ BABCI I DZIADKA
wieści ze ŻŁOBKA GMiNNeGO w JAczOwie

Dzieci w naszym 
żłobku nie zapomi-
nają o tych najmniej-
szych stworzeniach, 
które potrzebują zimą 
naszej opieki. Papuż-
ki zrobiły przysmak 
dla ptaków, który po-
tem zawiesiły w żłob-
kowym karmniku. 
Natomiast Żółwiki 
dowiedziały się cze-
go brakuje ptaszkom 
o tej porze roku oraz 
czym powinniśmy je 
dokarmiać. 

Z okazji dnia Babci i Dziadka w żłobku od-
była się wielka niespodzianka- przepiękna 
sesja zorganizowana w całości przez nasze 
zdolne ciocie <3
Na dzień Babci i Dziadka 
nie lada gratka 
Żółwikowa sesja zdjęciowa 
z głową w kwiatkach. 
Natomiast Papużki 
telefon w ruch wprawiły
I do swoich dziadków zadzwoniły.

WALENTYNKI
W dzień zakochanych Żółwiki wykonały 
walentynkowe drzewko, pełne czerwonych 
serduszek, symbolizujących miłość i przy-
jaźń.
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KARNAWAŁ

CHALLENGE

Nasz żłobkowy karnawał trwał cały ty-
dzień. Było bańkowe szaleństwo, wróż-
by i czary, niesamowite doświadczenia, 
fluo dance, brokatowe tatuaże i taneczny 
bal karnawałowy. Zabawa była gorąca, na 
szczęście o nasze bezpieczeństwo zadbali 
mali, dzielni strażacy. 

Nasz żłobek wziął udział w challengu dla 
Stasia #stajemynagłowiedlaStasia, który 
jest chory na rdzeniowy zanik mięśni- 
SMA. Akcja została zainicjowana przez 
nasz zaprzyjaźniony Żłobek Miejski z Puł-
tuska, wspólnie z innymi żłobkami z całej 
Polski postanowiliśmy wesprzeć zbiórkę 
dla chorego Stasia pokazując jak wiel-
ka jest moc rodziny żłobkowej. Zadanie 
polegało na wykonaniu zdjęcia stojąc na 
głowie. Ciocie i dzieci sprostały temu wy-
zwaniu!
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POcztówKA z PrzedszKOlA

PRZEDSZKOLE GMINNE W JERZMANOWEJ
Dzieci z grupy 3 l „Motylki”

LUDZIE / EDUKACJA

Dzieci 
z grupy 3l „Mo-

tylki” przygotowały  
z okazji Dnia Babci  

i Dziadka kolorowe laurki 
z podziękowaniem za 
trud wkładany w po-
moc w wychowaniu 

wnucząt.

Dzieci 
przygotowały  

z okazji Dnia Babci  
i Dziadka kolorowe 

laurki z podziękowaniem 
za trud wkładany w po-

moc w wychowaniu 
wnucząt.

Dzieci 
uczestniczyły  

w Zabawie Karna-
wałowej podczas, której 

mogły zaprezentować 
swoje  wielobarwne stro-
je i wcielić się w postać 

ze swojej ulubionej 
bajki.
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Dzieci z grupy 4 l „Jeżyki”

Dzieci z grupy 5 l „Zajączki”

STYCZEŃ
• Grupa „Jeżyki” wystąpiła w przedstawie-

niu z okazji Dnia Dziadka I Babci, przygo-
towaliśmy dla dziadków piękne upominki. 

• W styczniu grupa 4l „Jeżyki” jak i całe przed-
szkole brała udział w Balu karnawałowym. 

LUTY
• W Walentynki 14 lutego dzieci świę-

towały biorąc udział w zabawach mu-
zyczno-tanecznych a później w czynno-
ściach gospodarczych – upiekły pizzę  
w kształcie serca.

• „Dzień Kota” w przedszkolu był pełen 
wrażeń. Grupa „Jeżyków” brała udział 
w konkurencjach sportowych, zaba-
wach ruchowych oraz plastycznych  
o tematyce związanej z kotami. 

„W karnawale same bale…” dnia 27 stycznia 
2022, Grupa Zajączki 5 latki obchodziła bal 
karnawałowy. Były zabawy, tańce, śmiechu 
co nie miara a całą zabawę zakończył po-
kaz wspaniałego magika.

28.01.2022 r. w ramach Ogólnopolskiego 
projektu Technikoludek w którym nasze 
przedszkole bierze udział grupa Zającz-
ki zrealizowała zadanie dotyczące „Dnia 
wiedzy o pingwinach” – prezentacja multi-
medialna przybliżyła nam życie i zwyczaje 
tych ptaków nielotów.

14.02.2022. Grupa Zajączki 5 latki obcho-
dziła „Święto przyjaźni” – dzień z kolorem 
czerwonym. W tym dniu wszystkim towa-

rzyszył wspaniały humor, dzieci doceniły 
co to znaczy mieć dobrego przyjaciela. 
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myślności w Nowym 2020 Roku.

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.
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837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
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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-
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04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.22
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Dnia 16.02.2021 r., realizując kolejne za-
danie z projektu edukacyjnego Ogólno-
polskiego Technikoludek dzięki pomocy 
jedenj z mam z grupy Zajączki, mogliśmy 
odwiedzić Radio Elka, które mieści się  
w Głogowie. Dzieci poznały prace dzien-
nikarza radiowego i wiele urządzeń znaj-
dujących się w radiu mi.in dyktafon oraz 
mikrofony. 

17.02.2022. obchodziliśmy w grupie Za-
jączki „Dzień Kota.” Każdy przedszkolak 
wie jak należy opiekować się tym zwierzę-
ciem czego potrzebuje, co lubi jeść.

Dzieci z grupy 6 l „Smerfy”

Dzieci poznawały zjawiska zmian pór dnia i nocy. 
Podczas zabawy dydaktycznej z wykorzystaniem 
globusa i latarki wykonywały doświadczenia na 
temat ruchu ciał niebieskich.

Dzieci z grupy „Smerfy” 6 l przygotowały mini 
teatrzyk z okazji Dnia Babci i Dziadka. Odegrały 
zabawne scenki z podziałem na role, wykorzystu-
jąc charakterystyczne akcesoria chusty i kracia-
ste koszule.

Dzieci uczestniczyły w zajęciach z wyko-
rzystaniem zgromadzonych na sali książek 
w ramach Narodowego Rozwoju Czytel-
nictwa.

27 stycznia uczestniczyły w zabawie Kar-
nawałowej przy muzyce. Zabawa odbywała 
się przy skocznych rytmach dziecięcych 
piosenek. Miały również okazję na forum 
grupy zaprezentować przygotowane przez 
rodziców stroje karnawałowe, wcielając 
się w rolę ulubionych bohaterów. 

Uczestniczyły w zabawach badawczych  
w nawiązaniu do tematyki cyklicznej „Po-
znajemy Grenlandię”. Dzieci miały okazję 
poznać zwyczaje Eskimosów na podstawie 
filmu edukacyjnego oraz przekonać się, 
jaką ochronę przed zimnem daje kożuch!;) 
w nawiązaniu do Eskimosów, którzy przy-
gotowują odzienie zimowe wykorzystując 
naturalne skóry zwierząt.
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Bal Karnawałowy

Walentynki

PRZEDSZKOLE GMINNE W JACZOWIE

Tegoroczna zabawa karnawałowa odbyła się 
22 lutego  2022 r. Pięknie przystrojona sala  
w kolorowe balony, serpentyny, papiero-
we girlandy, wprowadziła dzieci w radosny 
nastrój, zachęcając do wspaniałej zabawy. 
Tego dnia już od rana rozbrzmiewała wesoła 
muzyka, a w przedszkolu pojawiały się kolo-
rowe postacie. Radości przedszkolaków nie 
było końca, świetnie bawiły się przy rytmach  
dziecięcych piosenek, chętnie uczestniczy-
ły  w przygotowanych dla nich konkursach, 
pląsach i zabawach muzyczno-ruchowych. 
Kolorowe pociągi, pojedynki na tańce, cza-
rowanie i bajeczne  bańki wprawiły wszyst-
kich w karnawałowy nastrój. Nikt nie mógł 
się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze 
swoimi nauczycielami bawiły się wyśmie-
nicie. Przedszkolaki przebrane były za bo-
haterów znanych bajek,  w poszczególnych 
salach można było spotkać: wróżki, księż-
niczki, motylki, pszczółki, kotki, rycerzy, pi-
ratów, policjantów, strażaków, Spider-Mana, 
Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić 
tych wszystkich postaci. Podczas prezenta-
cji wyjątkowych strojów, wszyscy z wielkim 
zaciekawieniem oglądali przebrania kole-
gów i koleżanek, odgadując bajkowych bo-
haterów.  Wspólna zabawa przyniosła wiele 
radości naszym przedszkolakom, spędziły 
czas w miłej, bajecznej atmosferze. To ich 
energia i gotowość sprawiły, że tegoroczny 
karnawał zostanie w pamięci na długo.

14 lutego w przedszkolu królowało Czer-
wone serce – czyli symbol walentynek. 
Dzieci zapoznały się ze sposobami ob-
chodzenia go zarówno w Polsce, jak  
i w innych krajach. Wszystkie przedszko-
laki zamieniły się we wspaniałych artystów 
tworząc przy tym prawdziwe dzieła, które 
podarowały drugiej osobie – prosto z ser-
ca, bo przecież Walentynki to czas, kiedy 
naszym najbliższym chętniej sprawiamy 
niespodzianki, okazujemy im nasze uczu-
cia – tak właśnie wyglądał dzień Świętego 
Walentego w Naszym przedszkolu.
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Drodzy Mieszkańcy!
Witam Was w kolejnym wydaniu naszego gminnego kwartalnika „Inicja-
tywy Jerzmanowskie”. Rok 2019 dobiega końca, w związku z czym chciał-
bym pokrótce przybliżyć Państwu nasze sukcesy, osiągnięcia, a także 
ważne wydarzenia. 

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

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

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

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

Jeszcze raz zapraszam Państwa do korzystania z naszej strony in-
ternetowej: jerzmanowa.com.pl oraz śledzenia nas na Facebooku 
oraz Instagramie.
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- 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 - 
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resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
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ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.24
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Dzień Pizzy Wycieczka

Dzień babci i dziadka

Pizza to jedno z najpopularniejszych dań 
na świecie. Lubią ją zarówno dorośli, jak 
i dzieci, dlatego w tym roku nasze przed-
szkole włączyło się w obchody Światowego 
Dnia Pizzy. Podczas zajęć dzieci pozna-
ły krótką historię pizzy, dowiedziały się, 
z którego kraju pochodzi oraz z jakich 
składników można ją zrobić. Po części teo-
retycznej sale  przedszkolne  zamieniły  się 
we włoską pizzerię. Dzieci umyły rączki  
i z wielkim zaangażowaniem zabrały się 
do pracy. Na specjalnie przygotowanym 
stanowisku przedszkolaki wałkowały cia-
sto, wkładały go na blachę, smarowały so-
sem, układały wędliny, pieczarki, paprykę, 
kukurydzę posypywały serem. Przygoto-
wane pizze trafiły do przedszkolnej kuch-
ni, zapach z piekarnika rozchodził się po 
całym przedszkolu, a dzieci nie mogły się 
doczekać, kiedy będą mogły skosztować 
samodzielnie przygotowanego dania. Aż 
nadszedł ten moment. Mali kucharze do-
czekali się efektów swojej pracy. Mniam, 
mniam. Było fantastycznie i smacznie. 

Miesiąc styczeń to czas kiedy swoje święto 
obchodzą najfajniejsi dorośli w życiu dzie-
ci, czyli dziadkowie. W naszym przedszkolu 
z tej okazji każda grupa wiekowa przygoto-
wała program artystyczny, w którym dzie-
ci recytowały wiersze i śpiewały piosenki 
dla ukochanych dziadków i babć. Przed-

Dnia 21.12.2021 r. grupy 5 i 6 latków po-
jechały na wycieczkę do Piotrowic na ku-
linarne warsztaty bożonarodzeniowe. Na 
miejscu dzieci pogłębiały tajniki kulinar-
ne potraw wigilijnych, wspólnie przygo-
towywały stół do wieczerzy, a następnie 
degustowały przygotowane wcześniej 
przez siebie pierogi. Nie zabrakło również 
wspólnego kolędowania. To był dzień pe-
łen świątecznych atrakcji.

szkolaki z grupy ,,Tropiciele” zaprezento-
wały program artystyczny oparty o realia 
Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Dzieci 
przeniosły swoich najbliższych w czasy PR-
L-u. Nie zabrakło stania w kolejkach przed 
sklepem Społem, były też wspomnienia  
o papierze toaletowym, rajstopach, o barze 

mlecznym… czy pralce Frani. Dziadkowie 
ze wzruszeniem mieli okazję powspominać 
czasy swojej młodości.

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą 
się sytuację pandemiczną, przedszkolaki 
zaprezentowały swój występ za pomo-
cą nagrań filmowych udostępnionych na 
stronie internetowej przedszkola oraz na 
profilu społecznościowym przedszkola. 
Pomimo braku możliwości osobistego 
spotkania z dziadkami w przedszkolu, 
dzieci wiedzą jak podtrzymywać tradycję 
obchodów tych ważnych dni - dla swoich 
najbliższych przygotowały własnoręcznie 
upominki oraz laurki z życzeniami.
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Wycieczka Kiermasz charytatywny „DLA AMELKI”

Dzień Dinozaura

Dzień kota

Świat jest lepszy i piękniejszy, kiedy mo-
żemy pomóc tym, którzy potrzebują na-
szej pomocy… W tym roku już po raz drugi  
w historii naszego przedszkola zorgani-
zowaliśmy kiermasz bożonarodzeniowy, 
podczas którego sprzedawaliśmy niezwy-
kłe ozdoby, stroiki, kartki i wypieki świą-
teczne, wykonane własnoręcznie przez 
dzieci, rodziców, pracowników oraz przy-
jaciół przedszkola. Przez dwa dni wspól-
nie oddaliśmy całe swoje serca dla Amelki 
Antczak, cudownej maleńkiej Mróweczki 
walczącej z nieuleczalną, ultra rzadką cho-
robą jaką jest Degosa. 

Do kiermaszu przygotowywaliśmy 
się z ogromną pieczołowitością i zaanga-
żowaniem. Kiermasz trwał dwa dni, 16-
17.12.2021 r. Zebrano 3 700 zł. 

- W imieniu całego zespołu przedszko-
la serdecznie dziękujemy przyjaciołom, 
rodzicom i ludziom dobrego serca, któ-
rzy wsparli naszą inicjatywę. Nie sposób 
wymienić wszystkich, którzy włączyli się  
w pomoc – wśród niech było między in-
nymi Przedszkole Publiczne nr 9 w Gło-
gowie, „Stokrotka” – kwiaciarnia Państwa 
Eweliny i Mariusza Kozak z Lubina oraz 
Wypieki z pasją. 

Dnia 14.01.2022 r nasze przedszkole 
odwiedziła pani Anna Antczak – mama 
Amelki, która osobiście chciała podzięko-
wać społeczności przedszkolnej za wspar-
cie. Przedszkolaki przygotowały dla pani 
Ani krótki program artystyczny. Wspólnie 
spędzony czas obfitował w wiele wzruszeń 
i szczerych słów płynących z serca. Takie 
momenty pozostają w pamięci na zawsze  
i dodają energii do dalszego działania.

Dinozaury wyginęły miliony lat temu, ale 
wciąż fascynują kolejne pokolenia. Do tego 
stopnia, że w kalendarzu świąt nietypo-
wych poświęcono im specjalne wydarze-
nie - Dzień Dinozaura, który obchodzimy 
26 lutego. Jest to wspaniała okazja do przy-
bliżenia tych prehistorycznych zwierząt, 
zamieszkujących w erze mezozoicznej 
naszą planetę. W Przedszkolu Gminnym  
w Jaczowie z tej okazji nie zabrakło rozma-
itych atrakcji. Była ruchoma prezentacja  
o dinozaurach, zabawy ruchowe, zagadki 
czy różnego rodzaju zadania do wykona-
nia. Największą atrakcją było jednak od-
kopywanie szczątków dinozaurów. Dzieci 
mogły przez chwilę być paleontologami.

17 lutego obchodziliśmy „Światowy Dzień 
Kota”. Wszystkie nasze grupy upodobniły 
się do swoich kocich przyjaciół za pomocą 
starannie namalowanych długich wąsów 
i typowych dla kotków nosów. Nie mogło 
także zabraknąć kocich zabaw przy zna-
nych piosenkach. Dzieci z przyjemnością 
uczestniczyły w zajęciach na których za-
poznały się z rasami kotów domowych, 
ich obyczajami, żywieniem oraz sposo-
bami opieki. „Światowy Dzień Kota” był 
świetną okazją do podkreślenia znaczenia 
kotów w życiu człowieka oraz zwrócenie 
szczególnej uwagi na los zwierząt, które 
są porzucane przez nieodpowiedzialnych 
właścicieli.
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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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Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.26

LUDZIE / EDUKACJA

AKCJE CHARYTATYWNE
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ 
PRAW DZIECKA

NARODOWE CZYTANIE  
– PODZIĘKOWANIE

Sukces naszych tenisistek

z ŻyciA szKóŁ

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE

Społeczność szkoły w Jaczowie organizu-
je liczne akcje charytatywne – m.in. Grosz 
dla Marysi i Kwiatki dla Marysi z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. Zebrane środki 
zostały przekazane dla Marii Drożdżyń-
skiej z Brenna, podopiecznej Fundacji 
Siepomaga.pl. Zaangażowanie uczniów, 
rodziców, nauczycieli przyniosło nieocze-
kiwane  efekty w postaci zebranej kwoty 
– 2637,47 zł.

Szkolny wolontariat zorganizował 
również akcję, która cieszy się bardzo du-
żym powodzeniem – WSPOMÓŻ PSIAKA 
I KOCIAKA.

Akcja polega na zbiórce karmy dla 
zwierząt przebywających w schronisku.

W dniu 16.02.2022 r., opiekunki szkol-
nego wolontariatu, panie Katarzyna Ka-
czocha i Ewa Borodziuk, dostarczyły ze-
braną karmę do schroniska we Wróblinie 
Głogowskim.

W grudniu w szkole w Jaczowie odbyła 
się akcja charytatywna na rzecz uczennic 
ze szkoły w Jerzmanowej – Karoliny i Julii. 
W ramach akcji odbyła się sprzedaż muffi-
nek, rogalików i lizaków w zamian za do-
browolne datki do puszki. Dzięki Wasze-
mu zaangażowaniu udało się zebrać kwotę 
– 1205,70 zł.

W ramach akcji Paczuszka dla Ma-
luszka, zbierano pieluchy oraz artykuły 
chemii kosmetycznej do pielęgnacji nie-
mowląt. W tym roku zgromadzone dary 
trafiły do Domów Samotnej Matki i Do-
mów Dziecka w całej Polsce oraz do mam 
w trudnej sytuacji życiowej, oczekują-
cych narodzin dzieciątka oraz podopiecz-
nych fundacji, których maluchy już się 
urodziły.

„Dla każdego dziecka, dzieciństwo” – pod 
takim hasłem odbyły się w szkole w Jaczo-
wie obchody rocznicy uchwalenia Kon-
wencji o prawach dziecka organizowane 
przez UNICEF Polska. 

Obchody Międzynarodowego Dnia 
Praw Dziecka przybrały w tym roku for-
mę projektu, którego organizatorami były 
Pani Karolina Pisarska – psycholog szkol-
ny i Pani Beata Nadymus – nauczyciel edu-
kacji wczesnoszkolnej.

W ramach tego przedsięwzięcia 
uczniowie wzięli udział w warsztatach, 
których celem było zapoznanie uczniów 
z zapisami Konwencji o prawach dziec-
ka, zwrócenie uwagi na dzieciństwo jako 
jeden z najważniejszych etapów rozwo-
ju człowieka, a także uczczenie rocznicy 
uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. 

Wspólne działania klas I-VIII zmierzały 
do zaznajomienia uczniów z ich prawami. 
Wszystkie klasy poznały prawa dzieci w opar-
ciu o przygotowane przez UNICEF materiały 
informacyjno-edukacyjne. Z kolei w ramach 
akcji „dla każdego dziecka, dzieciństwo” – 
uczniowie klas I-III wykonali pracę plastycz-
ną na temat szczęśliwego dzieciństwa.

Kolor organizacji UNICEF symboli-
zuje jedność z młodymi ludźmi na całym 
świecie. Dlatego społeczność szkolna pa-
miętała o kolorze niebieskim, który jest 
symbolem solidarności ze wszystkimi 

dziećmi na świecie, również tymi, których 
prawa nie są przestrzegane.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkie-
wicza w Jaczowie otrzymała od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy 
oficjalne podziękowanie oraz okoliczno-
ściowe wydanie „Moralności pani Dulskiej 
za udział w dziesiątej, jubileuszowej edycji 
Narodowego Czytania.

1 marca 2022 r. w 
Szkole Podstawo-
wej w Jerzmanowej 
odbył się Powiato-
wy turniej tenisa 
stołowego. W tur-
nieju brały udział 
drużyny wyłonione 
w pierwszym etapie 
eliminacji – dwie 
najlepsze drużyny 
z powiatu głogowskiego i dwie najlepsze 
drużyny z Głogowa. 

Po długich i zaciętych pojedynkach 
nasze reprezentantki w składzie: Hanna 
Bachta, Emilia Kantowicz pokonały Szko-
łę Podstawową nr 13 w Głogowie i Szkołę 
Podstawową nr 6 w Głogowie. Dziewczęta 
zajęły I miejsce zostały Mistrzyniami Po-
wiatu Głogowskiego. Cieszymy się nie-
zmiernie, że będą reprezentować nasz 
powiat w dalszych rozgrywkach – turnieju 
strefowym. Trzymamy kciuki i wierzymy  
w to, że szczęście i umiejętności będą towa-
rzyszyć naszym walecznym koleżankom.

Naszym wspaniałym tenisistkom ser-
decznie gratulujemy sukcesu.
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Podziękowanie

Lekcja biblioteczna Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego 2022

Pasowanie na czytelnika

KONCERT PROFILAKTYCZNY „WOLNOŚCI ODDAĆ NIE UMIEM”  
GABRIELA FLESZARA W SP JERZMANOWA

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWEJ
Takie podziękowanie otrzymaliśmy za or-
ganizację Nocy Bibliotek. Następna taka 
akcja już z rok! 

 

 

Biblioteka Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej  

7 grudnia 2021 r. miało miejsce nieco-
dzienne wydarzenie. Uczniowie klas V – 
VIII uczestniczyli w koncercie muzyczno - 
-profilaktycznym Gabriela Fleszara

Gabriel Amadeusz Fleszar (ur. 27 wrze-
śnia 1979 w Złotoryi) – polski muzyk, wokali-
sta i autor tekstów. Członek zespołu Candida. 
Przeboje „Kroplą deszczu”, „Bilet do nieba”, 
„Kto panem, kto sługą”| zna cała Polska.

Koncert profilaktyczny jest wynikiem 
poszukiwań nowych form przekazu, któ-
re są atrakcyjne dla uczniów jak i niosą 
głębsze przesłanie. Opowiadając o swoim 
życiu, swoich znajomych oraz znanych ar-
tystów podkreśla, że używki a nawet spę-
dzanie wielu godzin przed komputerem  to 
droga donikąd.

Czasem to tylko stracony czas i pie-
niądze, ale w wielu przypadkach bezpow-
rotna utrata zdrowia, najbliższych relacji, 
a nawet życia. Muzyk podkreśla, że mądry 
człowiek potrafi korzystać z doświad-
czenia innych ludzi i nie musi próbować 
wszystkiego „na własnej skórze”.

Koncert był bardzo interesujący, mamy 
nadzieję na kontynuację tego wydarzenia 
również w kolejnych latach. Sponsorem 
koncertu była Gminna Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych a organi-
zatorem – szkolna pedagog.

Biblioteka szkolna, to miejsce, gdzie 
uczniowie z chęcią przebywają nie tyl-
ko na przerwach ale i lekcjach. W ostat-
nich dniach listopada uczniowie klas III 
uczestniczyli w lekcji bibliotecznej na te-
mat  krótkiej historii książek. Zajęcia po-
prowadziła pani Barbara Tuczyńska. Przy 
okazji pokazując nowe książki zakupione 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa. Trzecioklasiści przypomnieli 
sobie zasady panujące w bibliotece, poznali 
nowe słowa: papirus, pergamin oraz zwoje 
a także zrobili swoją własna książkę. Zaję-
cia bardzo się podobały zarówno dzieciom, 
jak i dorosłym. Zapraszamy ponownie.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczyste-
go ustanowiony został w przez UNESCO 
17 listopada 1999 r. dla upamiętnienia 
tragicznych wydarzeń mających miejsce 
w Bangladeszu w 1952 r., gdzie pięciu stu-
dentów zginęło podczas demonstracji, do-
magając się uznania języka bengalskiego 
jako języka urzędowego. 

Na całym świecie odbywają się kam-
panie społeczne uświadamiające rolę oraz 
znaczenie języka ojczystego dla tożsamo-
ści narodowej.

W Szkole Podstawowej im. Jana Paw-
ła II w Jerzmanowej 21 lutego na zaję-
ciach języka polskiego uczniowie pozna-
li historię tego święta oraz zmagali się  
z zagadkami językowymi. Pani Justyna  

Figas przeprowadziła tematyczne zajęcia 
w klasach starszych, natomiast pani Bar-
bara Tuczyńska bawiła się językiem pol-
skim na zajęciach bibliotecznych. Mamy 
nadzieję, że po dzisiejszym dniu wszyscy 
nasi uczniowie będą pamiętać, iż. „Polacy 
nie gęsi, swój język mają…”

18 stycznia uczniowie klas Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 
pierwszych oficjalnie zostali wcieleni w po-
czet moli książkowych. Pasowania dokonała 
bibliotekarka, Barbara Tuczyńska w towa-
rzystwie wychowawców klas: pani Anety 
Wasiluk oraz Iwony Kubickiej. Pierwszo-
klasiści wykazali się doskonałą znajomością 
popularnych baśni. Rozwiązali przygotowa-
ne zagadki, odczytali prośby książki. Poznali 
również zasady wypożyczania książek oraz 
korzystania z zasobów biblioteki. Na pa-
miątkę, uczniowie dostali książki „Pierwsze 
abecadło”wydanej przez Instytut Książki ze 
środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu w ramach kampanii 
“Mała książka - wielki człowiek”. 

Zapraszamy wszystkich czytelników 
do korzystania z nowości zakupionych  
w ramach Narodowego Programu Rozwo-
ju Czytelnictwa. 




