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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy mieszkańcy!
Wydarzenia ostatnich miesięcy są scenariuszem, jakiego nie spodziewał się nikt. 
Szalejąca pandemia zmusiła nas do pozostania w domach, zamknięto szkoły, 
przedszkola, żłobki. Ograniczono działalność wielu przedsiębiorstw. Sytuacja wpłynęła 
bezpośrednio na życie nasze i bliskich nam osób.

Dla Urzędu Gminy czas nie stanął w miejscu i w obliczu zaistniałego zagrożenia 
jak najszybciej wprowadzić musieliśmy procedury umożliwiające dalszą sprawną 
pracę. Trwające inwestycje i rozpoczęte zadania nie mogły zostać wstrzymane. 
Już 16 marca br. powołany został Zespół ds. monitorowania sytuacji związanej 
z koronawirusem w skład którego oprócz przedstawicieli urzędu weszli także dyrektorzy 
szkół i przedszkoli, kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, przedstawiciele OSP 
oraz dzielnicowy. Posiedzenia zespołu odbywają się regularnie by kontrolować bieżącą 
sytuację. 

W tym trudnym okresie próby wzajemne wsparcie okazało się być nadrzędną 
wartością. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców w stan gotowości 
postawione zostały jednostki OSP, a osobom najbardziej potrzebującym, objętym 
kwarantanną czy seniorom pomagał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Zakupując 
środki ochronne wsparliśmy pogotowie ratunkowe w Legnicy, szpital w Głogowie, 
a także mieszkańców. Praca pań zaangażowanych w szycie maseczek okazała się być 
nieoceniona. 

Prawie 100 tys. zł udało się pozyskać ze środków zewnętrznych na realizację grantu 
pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła+” w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” realizowanego 
przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Dzięki czemu uczniowie i nauczyciele 
otrzymali laptopy umożliwiające im pracę zdalną z domów.

Wspólnie z Radą Gminy uruchomiliśmy dla przedsiębiorców dedykowany 
pakiet wsparcia, częściowo zwalniając lub przedłużając terminy rat podatków 
od nieruchomości oraz obniżając podatek od środków transportu. Ciągle pracujemy 
nad kolejnymi możliwościami wparcia dla rolników i mieszkańców.

Wielkimi krokami zbliża się moment otwarcia dla dzieci przedszkola i żłobka 
w Jaczowie, co sprawia, że prace nad finalizacją inwestycji są teraz priorytetem. 
Zauważalne z zewnątrz zmiany zaobserwować można na budowie ośrodka zdrowia 
i świetlicy z kręgielnią. Zakończono ważną rozbudowę ul. Smardzowskiej oraz budowę 
ul. Cyprysowej. Trwa mnóstwo innych drobnych zadań i inwestycji mających ogromny 
wpływ na jakość standardu życia w gminie. O wspomnianych i innych działaniach 
w tym nietypowym okresie przeczytacie w tym numerze Inicjatyw Jerzmanowskich.

Czas kryzysu jest dla wielu z nas pierwszym jakiego doświadczamy w życiu. Wierzę jed-
nak, że dzięki współpracy, cierpliwości, wzajemnemu zrozumieniu i wsparciu wspólnie 
stawimy czoła pandemii oraz związanym z nią trudnościom. Pamiętajmy, aby mimo lu-
zowania obostrzeń związanych z wirusem COVID-19 zachować zdrowy rozsądek, czynnie 
uczestniczyć w walce z rozprzestrzenianiem się choroby poprzez stosowanie się do zaleceń, 
a przede wszystkim przestrzeganie podstawowych zasad higieny, dezynfekcję rąk i zasła-
nianie twarzy w miejscach publicznych.
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Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

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

Wykaz numerów telefonów:

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

Trzydzieści lat minęło

27 maja 1990 roku to data 
upamiętniająca jedno 
z najważniejszych wydarzeń 
odrodzonej III Rzeczypospolitej.

Wtedy obyły się pierwsze w pełni wolne 
wybory samorządowe, które symbolicznie 
dały początek współczesnej historii samo-
rządności w Polsce. Od tego momentu sa-
morząd po raz pierwszy od wielu lat miał 
służyć obywatelom skupiając się na ich 
potrzebach i oczekiwaniach. 

Wspólne działanie
– W tym roku obchodzimy 30-lecie po-
wstania samorządu tery torialnego 
– mówi Lesław Golba, wójt gminy Jerz-
manowa. – 27 maja to dzień świętowa-
nia, ale i refleksji. 30 lat samorządności 
to dla nas wszystkich – samorządowców 
i mieszkańców – trzy dekady ogrom-
nej pracy i wielka lekcja samodzielnego 

decydowania o naszym najbliższym oto-
czeniu. Przez te lata wiele zmieniło się 
nie tylko w naszym kraju, ale i w naszej 
gminie. Nieustanny rozwój to domena 
gminy Jerzmanowa, a jego sprawcą siła 
mieszkańców i wspólne działanie. Łączy 
nas zawsze dbanie o lepszą przyszłość 
dla kolejnych pokoleń aby na fundamen-
cie naszej działalności budowali przy-
szłość wspólnoty – dodaje wójt Golba. W 
tym roku dnia 27 maja z przyczyn nieza-
leżnych od gminy nie można było sobie 
pozwolić na uczczenie jubileuszu w uro-
czysty sposób. – Mimo że nie spotkaliśmy 
się na festynie, pamiętajmy o tej ważnej 
dacie – tłumaczy wójt.

Najlepsze życzenia 
27 maja to także uchwalony przez Sejm 
RP w 2000 r. Dzień Samorządowca. Z tej 
okazji wójt składa wszystkim osobom, 

które współtworzą samorząd, które pra-
cowały i pracują dla dobra Naszej Małej 
Ojczyzny, jaką jest gmina Jerzmanowa. 
– Pracownikom samorządowym, rad-
nym, sołtysom, radom sołeckim, najser-
deczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej 
pomyślności oraz satysfakcji w życiu 
prywatnym i zawodowym. Dziękując 
za dotychczasową wspólną codzienną 
pracę, liczne dowody profesjonalizmu 
i zaangażowania, życzę dużo wytrwało-
ści oraz samych sukcesów, aby wszelkie 
starania były zawsze zauważane i doce-
niane – mówi wójt Lesław Golba.  RED
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INWESTYCJE ∕ ZREALIZOWANE

Budowy, rozbudowy i przebudowy dróg
Nie ma już śladów po starej wąskiej 
i wyboistej drodze nr100520D łączą-
cej Jaczów i Smardzów. Wykonawca 
robót, firma PBD sp. z o.o. z Głogowa, 
z powodzeniem zakończył inwestycję 
pod nazwą „Rozbudowa drogi gminnej 
ul. Smardzowskiej w miejscowości Ja-
czów”. Oprócz poszerzenia 822 metrów 
jezdni, wybudowano chodniki, zatokę 
autobusową, zjazdy publiczne i indy-
widualne, i skrzyżowanie z ulicą Dę-
bową. Zadbano także o konserwację 
przydrożnych rowów, wyprofilowanie 
skarp i budowę zamkniętego systemu 
kanalizacji deszczowej. Przebudowano 
sieć elektroenergetyczną i zamontowa-
no oświetlenie drogowe. Nowa szeroka 

jezdnia o nawierzchni bitumicznej cie-
szy z pewnością niejednego kierowcę 
i właścicieli znajdujących się przy niej 
posesji. Sprawnie i w szybkim tempie 
ku końcowi zmierzają także prace na ul. 
Cyprysowej w Jaczowie. Ulica dojazdo-
wa do domów wielu mieszkańców była 
zwykłą żwirową drogą. Obecnie auta 
mogą już poruszać się na niej po nowej 
twardej nawierzchni, a piesi korzystać 
z przyległego po obu stronach chodni-
ka. W ramach inwestycji wybudowano 
kanalizację deszczową, indywidualne 
zjazdy do posesji, wyremontowano ist-
niejące zjazdy, zamontowano krawęż-
niki i obrzeża oraz zaktualizowano 
organizację ruchu.

Całkiem nowe Smardzowska i Cyprysowa

Będzie jaśniej i bezpieczniej

Mniejsze równie ważne zadania

Na podstawie umow y z gminą Jerz-
manowa f irma Tauron przystąpi-
ła do realizacji inwestycji na wykonie 
oświetlenia drogi na w yjeździe uli-
cy Głogowskiej w kierunku na Polko-
wice w Jerzmanowej oraz oświetlenia 

przejścia dla pieszych na drodze DW 
329 na wysokości Smardzowa. To punk-
ty newralgiczne, w których odpowiednie 
oświetlenie wpłynie znacząco na popra-
wę bezpieczeństwa zarówno kierowców, 
jak i pieszych. 

W połowie maja firma BDB-BRUK DA-
MIAN SZPATOWICZ z Modłej podję-
ła się zadania pn. „Przebudowa drogi nr 
100514D w Kurowie Małym w zakresie 
budowy odcinka chodnika”, by poprawić 
bezpieczeństwo pieszych poruszających 
się wzdłuż drogi. Zamontowała tak-
że wiatę przystankową w ciągu drogi nr 
100548D czyli na ul. Głównej w Jaczowie. 
Gmina Jerzmanowa zleciła wykonanie 

wiaty rekreacyjnej w Golowicach, któ-
rą wykonała już firma z Jaczowa. Ponad-
to gmina zleciła firmie RAWZNAK Sp. 
zo.o. Sp.k. montaż progów zwalniających 
wraz z oznakowaniem pionowym w Bą-
dzowie i Potoczku oraz oznakowanie dro-
gi prowadzącej do szybu św. Jakuba. To 
mniejsze, ale równie ważne inwestycje, 
poprawiające komfort i bezpieczeństwo 
użytkowników dróg.

ul. Cyprysowa

ul. Cyprysowa

ul. Smardzowska

ul. Smardzowska ul. Smardzowska
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INWESTYCJE ∕ REALIZUJEMY

Co poza kulturą
w trudnych czasach? 
Remonty! 

Gmina buduje świetlice, a Gminne 
Centrum Kultury dba o ich 
utrzymanie i stan techniczny. 
To codzienność. 

Trzeba utrzymywać porządek w obiek-
tach i na przyległych terenach. Trzeba też 
dbać o bezpieczeństwo placów zabaw i bo-
isk, przeglądy techniczne, naprawy i uzu-
pełnianie ubytków. Zastój w kulturze 
spowodowany pandemią GCK świetnie 
wykorzystało. Przeprowadziliśmy wiele 
ważnych prac remontowych. 

Adaptacja pomieszczenia po byłej 
kawiarni w WDK w Kurowicach
Jak wielu mieszkańców pamięta, w ka-
wiarnianej przestrzeni „Agawy” funk-
cjonował przestarzały bar, na ścianach 
dominował kolor, który wraz z niedo-
świetleniem sprzyjał barowej atmosferze. 
Pomieszczenie przeszło totalną meta-
morfozę, co stanowi konsekwencję prze-
organizowania kawiarni na salę do zajęć 
dla dzieci i dorosłych. Po adaptacji wnę-
trze zyskało przestronność i przyjazny kli-
mat. Rozebrano ladę barową, a posadzkę 
w miejscu po barze zrównano wylewką 
do jednego poziomu z resztą podłogi. Ze 
ścian zdemontowano stare panele. Uzu-
pełniono tynki, a ściany i sufity odmalo-
wano. Metodą natryskową odświeżono 
również grzejniki i parapety. Uzupełniono 

płytki podłogowe i naścienne. Zamon-
towano nowe oświetlenie i kratki wen-
tylacyjne. Dodatkowo pomieszczenie 
wyposażono w nową armaturę sanitarną. 

Usuwanie gałęzi drzew
Dzięki „sąsiedzkim” uzgodnieniom uda-
ło się przyciąć gałęzie drzew zagrażające 
elewacjom sceny i budynku WDK w Ja-
czowie, których administratorem jest 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmano-
wej. Właściciel posesji, na której rosły 
drzewa, zgodził się na przycięcie ich ko-
narów, wyrastających poza jego działkę. 
Układ i wielkość gałęzi wpływał znaczą-
co na bezpieczeństwo użytkowania placu 
przy obiektach. Zasłaniały one również 
oświetlenie latarni. Przycięcie nie tylko 
poprawiło bezpieczeństwo, wpłynęło tak-
że na ogólną estetykę otoczenia. Szczegól-
ne podziękowania za pomoc w przecince 
kierujemy do strażaków z OSP w Jaczowie 
i Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Dobrze spożytkowany czas
Okres pandemii, podczas którego świe-
tlice zostały zamknięte dla mieszkańców 
był i ciągle jest czasem intensywnych 
prac remontowych. W ostatnich mie-
siącach w ramach zadania pn. „Remont 
świetlicy w Bądzowie, Smardzowie i sa-
li OSP w Jerzmanowej” firma F.U.T.H 
MM Serwis z Polkowic zajęła się 

łataniem pęknięć i malowaniem ścian 
pomieszczeń w w. świetlic. Ponad-
to we wszystkich świetlicach trwają 
prace konserwatorskie i drobne na-
prawy. W Bądzowie naprawiono uszko-
dzony dach. Świetlica w Gaikach 
niebawem przejdzie redukcję drobnych 

usterek jak podklejanie listew czy na-
prawę pękniętych kafli, wymieniono tam 
także drzwi uszkodzone podczas włama-
nia. Zadbano również o estetykę przed 
obiektem montując obrzeża trawników 
i sadząc rabaty kwiatowe. W oknach 
świetlicy zamontowano rolety. Jak 

wspominaliśmy wcześniej pomieszcze-
nie po byłej kawiarni w Kurowicach za-
adaptowano na salę zajęć świetlicowych. 
Malowaniu poddane zostaną również 
korytarz i toalety. Swój wizerunek po-
prawi również świetlica w Potoczku. 
Zyskaliśmy na czasie pandemii, bowiem 

niektórych prac, szczególnie w dużych 
świetlicach wiejskich, nie można byłoby 
wykonać. Dzięki temu mieszkańcy gmi-
ny jak i osoby wynajmujące świetlice bę-
dę mogły cieszyć się pięknymi i czystymi 
pomieszczeniami w dobrym stanie tech-
nicznym.  GCK
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Imponujące efekty trwającej 
przebudowy stodoły i obory 
na świetlicę wiejską i kręgielnię 
w zespole pałacowo-parkowym 
w Jerzmanowej.

Obecnie możemy podziwiać efekty ze-
wnętrznych prac renowacyjnych bu-
dynków przyszłej świetlicy i kręgielni 
w Jerzmanowej przy ul. Obiszowskiej. 
Zakończono prace związane z pokry-
ciem dachu dachówką, gdzie równocze-
śnie wewnątrz przy poddaszu dobiegają 
końca prace odtwarzające starą więźbę 
na części stodoły- świetlicy. Została za-
montowana zewnętrzna stolarka okien-
na, w której przechodzień może dostrzec 
odbicie budynku gminy. Zaawansowane 
są prace w zakresie czyszczenia elewacji 
i konserwacji fug, które na nowo zaimpre-
gnowane nadają już budynkom widoczny 
nowy wizerunek. W miejscach tego wy-
magających uzupełniono ubytki nowymi 
cegłami co widocznie wzmacnia efekt wy-
kończenia. Na poddaszu przygotowywane 
są pomieszczenia techniczne pod montaż 
urządzeń sanitarnych (wentylacja, klima-
tyzacja). Podłogę wyłożono tam płytami 
drewnianymi OSB, ocieplono strop i za-
budowano płyty gipsowo- kartonowe. Oba 

pomieszczenia już mocno przybliżają swo-
je przeznaczenie i funkcjonalność. W naj-
bliższym czasie firma przystąpi do prac 

wykończeniowych w pomieszczeniach so-
cjalnych zaplecza i łazienki, gdzie zostaną 
zabudowane urządzenia sanitarne.  RDZ

Już widać zmiany!

Nowoczesna placówka dla najmłodszych 
o szerokiej bazie dydaktycznej, plac za-
baw z dużym terenem zielonym i wysokie 
standardy edukacji dzięki zatrudnieniu 
osób o odpowiednich kwalifikacjach – ta-
ka oferta czekać będzie na dzieci i ich ro-
dziców bądź opiekunów.

Dobra lokalizacja
Nowoczesny budynek z parkingiem usy-
tuowany jest na rogu skrzyżowania ulic 
Głównej i Smardzowskiej. Jego poło-
żenie zapewnia łatwy dojazd nie tylko 
mieszkańcom Jaczowa i Smardzowa lecz 
także innych miejscowości czy osób spo-
za gminy mogących bez problemu do-
jechać do niego drogą 329. Atutem jest 
także niewielka odległość przystanków 
autobusowych.

Dyrektorzy wybrani
Rozstrzygnięto już konkursy na dyrek-
torów. Dyrektorką przedszkola została 
Agnieszka Dominiczak, a dyrektorką 
żłobka Marzena Kucharska. Przed-
szkole i żłobek to odrębne jednostki 
administracyjne, które działać będą 
w jednej przestrzeni nowego budyn-
ku. Dwukondygnacyjny, wolnostojący 
budynek w kształcie prostokąta czeka 
jeszcze na nowoczesne w yposażanie 

sal i pomieszczeń: meble, pomoce dy-
daktyczne i zabawki, spełniające od-
powiednie normy i atesty, a ponadto 
sprzęt kuchenny, naczynia, garnki, 
sztućce, środki czystości oraz artykuły 
porządkowe

Rekrutacja
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji 
do przedszkola przyjęto ponad 60-cio-
ro dzieci. Rekrutacja do projektu „Nowy 

żłobek w gminie Jerzmanowa szansą 
dla rodziców na powrót do pracy” roz-
pocznie się w lipcu 2020 r. Oddział żłob-
kowy oferuje 25 miejsc dla dzieci w wieku 
od 20 tygodnia do 3 lat. Szczegółowe in-
formacje dotyczące rekrutacji do żłobka 
lub zapisania dziecka do przedszkola pu-
blikowane będą na stronie jerzmanowa.
com.pl lub mogą je Państwo uzyskać bez-
pośrednio w Urzędzie Gminy Jerzmano-
wa.  RED

Przedszkole i żłobek gotowe!
1 września 2020 r. rozpocznie się pierwszy rok 
edukacji dla najmłodszych w Przedszkolu 
Gminnym z Oddziałem Żłobkowym 
w Jaczowie. 

INWESTYCJE ∕ ZREALIZOWANE
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PAMIĘTAJ! NIE JESTEŚ SAM/A. ZGŁOŚ SIĘ DO:

Punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz osób doznających przemocy w rodzinie, który 
mieści się w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej przy ulicy Głogowskiej 7 lub do Gminnej Komi-

sji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Jerzmanowa – tel. 76 833 60 50. 

Problemy alkoholowe mogą dopaść każdego, bez względu na wiek, płeć, pozycję społeczną czy wykonywany zawód.

Iluzja ucieczki od problemów:
alkohol w dobie pandemii

W większych ilościach alkohol negatywnie 
wpływa również na naszą odporność, któ-
rej tak mocno teraz potrzebujemy. Bardzo 
źle to działa na układ oddechowy. Picie al-
koholu może pośrednio stać się przyczyną 
zakażenia koronawirusem, jego spożycie 
z pewnością nie przeciwdziała zakażeniu. 
Zwracamy uwagę, iż konsekwencją nad-
używania alkoholu jest wzmożona agresja 
i przemoc względem innych. Picie alkoho-
lu i stosowanie przemocy wobec bliskich 
często idą ze sobą w parze. Radzenie sobie 
ze złością będąc pod wpływem środków 

odurzających jest niezwykle trudne. Izo-
lacja, strach przed potencjalnym zakaże-
niem, brak poczucia kontroli, pogorszenie 
sytuacji materialnej sprzyja pojawieniu się 
stresu i burzy emocji, którą trudno rozła-
dować w sytuacji kwarantanny. Prowadzi 
to do wybuchów złości, kłótni i konfliktów 
w wielu rodzinach. Trudne emocje jak: smu-
tek, lęk czy złość, przeżywane zbyt długo 
automatycznie wzbudzają w nas potrzebę 
odreagowania, a sięgnięcie w takich chwi-
lach po alkohol nie spowoduje, że problemy 
znikną. Daje to jedynie krótkotrwałą iluzję 

rozwiązania problemu. Jeżeli już ktoś sięga 
po alkohol, warto upewnić się, czy jego pi-
cie nie nosi znamion ryzykownego lub szko-
dliwego, ponieważ może ono spowodować 
utratę kontroli nad własnym życiem. Gra-
nica między piciem kontrolowanym, a uza-
leżnieniem jest niezwykle cienka. Warto 
pamiętać! Każdy z nas ma sposoby na rozła-
dowanie napięć. Niektórym w złości poma-
ga sport, innym rozmowa. Czas pandemii 
może być dobrym momentem do przyjrze-
nia się swoim emocjom i zadbania o siebie. 
 RED

Gmina Jerzmanowa uzyskała 
dofinansowanie projektu 
pt.: „Nowe miejsca edukacji 
przedszkolnej w gminie 
Jerzmanowa”
Projekt realizowany jest od 1 marca 2020 
r. do 31 sierpnia 2021 r. Głównym celem 
jest zwiększenie stopnia upowszechnie-
nia edukacji przedszkolnej i podniesienie 
kompetencji uczniów w przedszkolach 
w gminie Jerzmanowa w wyniku utwo-
rzenia 25 miejsc przedszkolnych (1 nowy 
oddział) w Przedszkolu Gminnym w Ja-
czowie w okresie 1.03.2020-31.08.2021. 
Grupę docelową w projekcie stanowi 75 
dzieci w wieku przedszkolnym uczęsz-
czających do Przedszkola Gminnego 
w Jaczowie, w roku szkolnym 2020/2021 
– 25 dzieci z oddziału utworzonego w ra-
mach n iniejszego projektu oraz 50 dzie-
ci z pozostałych oddziałów (75 uczniów 
objętych wsparciem w zakresie zajęć do-
datkowych), a także 1 nauczyciel objęty 
wsparciem w ramach szkolenia. W ra-
mach projektu realizowane są następu-
jące zadania: uruchomienie nowych 25 
miejsc edukacji przedszkolnej (1 oddział), 
w tym dostosowanych do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami; dodatkowe 

zajęcia edukacyjne i specjalistyczne ma-
jące na celu rozwój dzieci na wczesnym 
etapie edukacji; doskonalenie umiejęt-
ności i kompetencji nauczycieli ośrod-
ków wychowania przedszkolnego. Biuro 

projektu znajduje się w Urzędzie Gminy 
Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzma-
nowa. Wartość projektu to 425 tys. 872,85 
zł; dofinansowanie to 361 tys. 991,92 zł. 
 RED

Nowe miejsce 
edukacji w gminie

PROJEKT UNIJNY 
Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego, Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wy-
sokiej jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 10.1.1 Zapewnienie równego 
dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkursy horyzontalne, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Fun-

duszu Społecznego. 

Od 3 czerwca ruszył nabór 
wniosków o premie dla młodych 
rolników, którzy samodzielnie 
prowadzą gospodarstwo. Mogą oni 
otrzymać 150 tys. zł wsparcia. 
Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa będzie przyjmować 
wnioski do 1 sierpnia. W ubiegłym ro-
ku młodzi rolnicy złożyli ich ponad 7 
tys. To 6. nabór wniosków w ramach 
operacji typu „Premie dla młodych 
rolników”. Wsparcie to jest zachętą 
dla młodego pokolenia do rozwijania 
rolniczego biznesu – nie tylko pozwala 
zachować opłacalność produkcji rolnej, 
ale przekłada się również, w dłuższej 
perspektywie czasowej, na jej zwięk-
szenie, stąd rosnąca popularność tego 
programu. – Z roku na rok zauważamy 
coraz większe zainteresowanie tym ro-
dzajem wsparcia – mówi Tomasz Nowa-
kowski, prezes ARMiR. W pierwszym 
roku naboru (2015) do ARiMR wpłynę-
ło 3 tys. 313 wniosków, dwa lata póź-
niej – 4 tys. 903, w 2018 r. – 5 tys. 411. 
Natomiast w 2019 roku było ich już po-
nad 7 tys. Kto może otrzymać „Premię 
dla młodego rolnika”? Wsparcie mogą 

otrzymać osoby, które m. in.: w dniu 
złożenia wniosku mają nie więcej 
niż 40 lat; posiadają odpowiednie kwa-
lifikacje zawodowe (lub uzupełnią je 
w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia 
decyzji o przyznaniu pomocy); posia-
dają gospodarstwo rolne o powierzchni 
minimum 1 ha; rozpoczęły prowadze-
nie działalności rolniczej nie wcześniej 
niż 24 miesiące przed dniem złożenia 
wniosku; posiadają lub utworzą go-
spodarstwo o wielkości ekonomicznej 
mieszczącej się w przedziale od 13 tys. 
euro do 150 tys. euro; przedłożą bizne-
splan dotyczący rozwoju gospodarstwa. 
Na co można przeznaczyć premię? 

Premia musi w całości zostać przezna-
czona na prowadzenie gospodarstwa 
lub przygotowanie do sprzedaży w y-
twarzanych w nim produktów rolnych. 
Minimum 70 proc. premii należy prze-
znaczyć na inwestycje w środki trwa-
łe. Środki będą w ypłacane w dwóch 
ratach: 120 tys. zł – na wniosek o płat-
ność, po spełnieniu przez młodego rol-
nika określonych warunków; 30 tys. zł 
– po realizacji biznesplanu. Wnioski 
będą przyjmowały oddziały regionalne 
ARiMR. Można je będzie składać dro-
gą elektroniczną, osobiście lub przesłać 
pocztą.  ŹRÓDŁO: ARMIR

MŁODY ROLNIK 2020

Dla kogo 150 tys. zł wsparcia?

Picie alkoholu w czasie pandemii wcale nie jest dobrym sposobem na utrzymanie zdrowia. 
Mocny alkohol niszczy błonę śluzową gardła i tym samym zwiększa ryzyko zakażenia COVID-19. 

URZĄD
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Absolutorium dla wójta

Program Zdalna Szkoła 
i Zdalna Szkoła Plus
Gmina Jerzmanowa otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 
56 tys. 950 zł ze środków 
zewnętrznych na realizację 
projektu pn. „Zdalna Szkoła 
w Gminie Jerzmanowa” w ramach 
projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej 
w systemie kształcenia zdalnego” 
realizowanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa.
W ramach projektu dotyczącego wsparcia 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kształcenia zdalnego gmina kupiła 17 
laptopów za kwotę 56 tys. 950 zł. Laptopy 
te zostały przekazane dla Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 
oraz Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Jaczowie. Projekt, dzięki 
któremu kupiono sprzęt, jest odpowiedzią 
na obecną sytuację szkolnictwa, związaną 

z wprowadzeniem stanu epidemii. Za-
mknięcie placówek oświatowych na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie za-
miast w szkolnych ławach, zasiadają przed 
monitorami komputerów. Niestety wielu 
z nich nie posiada dostępu do internetu 
lub sprzętu, na którym może realizować 
podstawy programowe.

Program Zdalna Szkoła+
15 maja ruszył nabór wniosków na dofi-
nansowanie zakupu sprzętu elektronicz-
nego wspomagającego zdalne nauczanie 
i gmina Jerzmanowa otrzymała dofinan-
sowanie na zakup kolejnej partii sprzętu 
komputerowego. To już drugi, od czasu 
ogłoszenia na terenie Polski stanu zagro-
żenia epidemicznego, konkurs organizo-
wany przez Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa, w którym JST mogą uzyskać 

100 proc. dofinansowanie na zakup 
sprzętu komputerowego umożliwiające-
go realizację zdalnych lekcji uczniom wy-
kluczonym cyfrowo. Tym razem program 
dotyczył wyłącznie gmin i był ściśle po-
wiązany z wskaźnikiem wielodzietności 
na ich terenie. Miło nam poinformować, 
że po uzyskaniu 56 tys. 950 zł w kwietniu 
br. Gmina Jerzmanowa znalazła się 21 ma-
ja 2020 r. na liście grantobiorców z przy-
znanym grantem w wysokości 34 tys. 
999,92 zł. Projekt pn. „Zdalna szkoła +” 
w gminie Jerzmanowa współfinansowany 
jest ze środków Europejskiego Funduszy 
Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 
Program Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014-2020. Działanie współfinan-
sowane jest ze środków Europejskiego 
Funduszy Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
w ramach Program Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020.  RED

21.07.2020 wznowiona 
zostaje zbiórka odpadów 
wielkogabarytowych, 
tzw. „wystawka”. 

Co będziemy odbierać? 
Meble, dywany, wykładziny, rowery, wóz-
ki oraz zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny (pralki, lodówki, telewizory, 
monitory, golarki, suszarki itp.).

Czego nie będziemy odbierać: 
części samochodowych (zderzaki, koł- 
paki), opon; odpadów budowlanych 

i remontowych (gruzu budowlanego, 
waty szklanej, papy), odpadów biode-
gradowalnych; odpadów szkodliwych 
i niebezpiecznych (takich jak: farby, lakie-
ry, kleje, oleje, smary, środki ochrony ro-
ślin oraz opakowania po tych odpadach), 
odpadów zmieszanych.

Jak będziemy odbierać?
Właściciele budynków jednorodzin-
nych powinni wystawić odpady wiel-
kogabar y towe oraz zuży ty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny przed pose-
sję, w miejsce łatwo dostępne dla pra-
cowników odbierających odpady. 

Właściciele lokali w nieruchomościach 
wielolokalowych powinni wystawić odpa-
dy wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny w miejsce gro-
madzenia odpadów zmieszanych i ulegają-
cych biodegradacji.

Ważne!
Odpady muszą być wystawione we wska-
zanym dniu odbioru do godz. 6 rano. Za-
brania się wystawiania odpadów na teren 
osiedlowych PSZOK! W przypadku wąt-
pliwości, czy dany odpad podlega zbiórce 
– prosimy o kontakt telefoniczny pod nu-
merem : 76 847 91 30.  ŻRÓDŁO: ZGZM

ZBIÓRKA ODPADÓW 
WIELKOGABARYTOWYCH

Od 1.06.2020 r. zmianie uległa metoda na-
liczenia opłaty z tytułu gospodarowania 
odpadami na terenie gminy Jerzmanowa. 
Włączone do systemu zostały także nie-
ruchomości mieszane, czyli takie, które 
w części stanowią nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy, a w części 
nieruchomości niezamieszkiwane, ale po-
wstają na nich odpady komunalne. 

DWIE METODY NALICZANIA 
Od tego dnia na terenie Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego będą obowiązy-
wały dwie metody naliczania opłaty: 
1  od liczby mieszkańców zamieszkują-

cych daną nieruchomość – w wysoko-
ści 32 zł za każdą osobę zamieszkującą 
daną nieruchomość,

2 od gospodarstwa domowego – w wy-
sokości 94 zł za każde gospodarstwo 
domowe, przy czym metodę tą stosuje 
się dla gospodarstw domowych skła-
dających się z trzech lub więcej osób 
zamieszkujących w jednym lokalu 
mieszkalnym.

Zniżka dla kompostujących bioodpady 
we własnym zakresie
Jednocześnie wprowadzone zostanie 
zwolnienie z części opłaty dla miesz-
kańców, którzy kompostują bioodpady 
w przydomowym kompostowniku. Zwol-
nienie dotyczy wyłącznie właścicieli nie-
ruchomości w zabudowie jednorodzinnej.
Kwota zwolnienia będzie wynosić:
1 zł  za każdą osobę – przy wyborze meto-

dy „od mieszkańca”,
4 zł od gospodarstwa domowego – przy 

wyborze metody „od gospodarstwa 
domowego”.

Bioodpady nie będą odbierane z nie-
ruchomości jednorodzinnych, których 
właściciele zadeklarowali posiadanie 
przydomowego kompostownika i kom-
postowanie w nim bioodpadów stano-
wiących odpady komunalne. Termin 
regulowania opłaty za gospodarowa-
nie odpadami nie ulega zmianie. Opła-
tę w wysokości zadeklarowanej zgodnie 

W dniu 17 czerwca 2020 roku 
w świetlicy wiejskiej w Maniowie 
odbyła się XXVII Sesja Rady Gminy 
Jerzmanowa. Na sesji radni podjęli 
uchwałę o udzieleniu absolutoriom 
za 2019 r. Wójtowi Gminy 
Jerzmanowa Lesławowi Golbie.

„Muszę zaznaczyć, że był to kolejny pro-
inwestycyjny i ambitny budżet, w którym 
znalazło się kilkadziesiąt zadań inwesty-
cyjnych. W sumie w ub.r. na inwestycje wy-
daliśmy ponad 16 mln 160 tys.zl. co stanowi 
ponad 29,3 % budżetu. Dziękuję wszystkim 
pracownikom gminy i jednostek za zaanga-
żowanie w realizacji zadań.” – mówił Wójt, 
Wykonanie budżetu gminy za 2019 rok zo-
stało pozytywnie zaopiniowane przez Ko-
misję Rewizyjną Rady Gminy Jerzmanowa 
oraz Regionalną Izbę Obrachunkową we 

Wrocławiu. Sprawozdanie finansowe i spra-
wozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok, 
opinia oraz wniosek Komisji Rewizyjnej 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy ab-
solutorium zostały przedstawione Radzie 

Gminy. Za udzieleniem Panu Lesławowi 
Golbie Wójtowi Gminy Jerzmanowa ab-
solutorium z wykonania budżetu gminy 
za 2019.r opowiedziało się 11 radnych prze-
ciw było 4.  RED

Zmiany metody naliczenia opłat za odpady

z nową metodą należy wpłacać na dotych-
czasowy indywidualny rachunek, do 15 
dnia każdego miesiąca. Więcej szczegóło-
wych informacji na temat gospodarowa-
nia odpadami znajdą Państwo na stronie 
Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.  
 ŻRÓDŁO: ZGZM

URZĄD
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Ich dwóch i druk 3D

 Zrobiło się o Was głośno w czasie 
pandemii. Jak to się stało?
Jan Kuszyński: Przeszukując w interne-
cie różne informacje na temat trwającej 
pandemii, trafiłem na wiadomości o tym, 
że potrzebna jest pomoc i poszukiwani są 
ludzie, którzy mogliby wesprzeć potrze-
bujących. Tak naprawdę w momencie, 
gdy odwołano lekcje i tak nie widzieliśmy, 

co ze sobą robić. Ja w domu od niespeł-
na roku miałem drukarkę 3D i na jednej 
z grup Facebooka zauważyłem, że ludzie 
drukują przyłbice dla lekarzy, którym bra-
kowało tego typu akcesoriów. W pewnym 
momencie ściągnąłem gotowy projekt udo-
stępniony w sieci w ramach akcji „Dru-
kujemy dla medyków” i wydrukowałem 
jedną ramkę przyłbicy po czym również 

na Facebooku opublikowałem informację, 
że szukam firmy, która pomogłaby mi wy-
ciąć dodatkowo plastiki - te przezroczyste 
części znajdujące się z przodu przyłbic. 
Współpracę nonprofit podjęła z nami firma 
Top Poligrafia z Głogowa. Dodatkowo zor-
ganizowaliśmy zbiórkę na portalu zrzutka.
pl, w której zebraliśmy pieniądze na mate-
riał i dodatkowe trzy drukarki.

Prawdziwa pasja i ogromna wiedza, która przerodziła się w niesienie realnej pomocy. Dwóch młodych ludzi: 
Jan Kuszyński z Kurowic i Dawid Szewczak z Głogowa to uczniowie Zespołu Szkół Politechnicznych Głogowie. 
Oni zainaugurowali akcję druku przyłbic ochronnych na drukarkach 3D w czasie pandemii. Poświęcili na to tysiące 
godzin swojego wolnego czasu i przy wsparciu darczyńców i kilku innych osób wydrukowali ich łącznie 3,5 tys. 
Cała akcja wspomogła okoliczne szpitale, służby medyczne, apteki i wielu potrzebujących.

Dawid Szewczyk: Początkowo w ak-
cji wspierały nas także inne osoby m.in. 
pan Karol Kolano pracujący na stanowi-
sku informatyka w PWSZ w Głogowie, 
ale z czasem ich pomoc z przyczyn od nich 
niezależnych z wolna się wykruszyła.
JK: Produkcja jednej przyłbicy zajmu-
je ponad jedną godzinę. Ja z Dawidem 
wydrukowaliśmy około 2000 sztuk, pan 
z PWSZ około 1500 sztuk. Dzięki temu 
udało się wesprzeć szpital w Głogowie, 
Lubinie, Nowej Soli, ośrodki zdrowia, ap-
teki, osoby prywatne i pracujących w cza-
sie pandemii przedsiębiorców.

 Czym właściwie jest druk 3D?
DS: To technologia, w której specjalnie 
przygotowany materiał ulega przetopieniu 
przez maszynę w temperaturze ponad 200 
stopni C. Następnie jej ruchoma dysza po-
ruszająca się w trzech wymiarach, układa 
tworzywo warstwa po warstwie w cały 
trójwymiarowy obiekt. Stygnące war-
stwy używanego medium scalają się ze 
sobą tworząc drukowaną przez nas rzecz.

 Skąd macie taką wiedzę?
JK: Zostałem zainteresowany majsterko-
waniem przez rodziców, wparcie w rozwo-
ju ze strony szkoły, bo w technikum wielu 
rzeczy się człowiek uczy i poznaje. Temat 
drukarek 3D śledziłem już od początku 
gimnazjum, ale drukarkę zakupiłem do-
piero pod koniec 1 klasy technikum z przy-
czyn całkowicie hobbystycznych, wtedy 
kiedy stwierdziłem, że posiadam wystar-
czający zasób wiedzy aby obsłużyć tego 
typu maszynę. 
DS: Ja interesowałem się drukiem 3D 
od dłuższego czasu, śledząc w internecie 
losy tej całej branży. Gdy dowiedziałem się, 
że Janek ma taką drukarkę i chce zorgani-
zować akcję niesienia pomocy drukując 
przyłbice, przyłączyłem się do niego. Nie 
dość, że nadarzyła się okazja, aby pomóc 
innym, to zyskałem wsparcie w razie gdy-
by przydarzyła mi się awaria sprzętu. Po-
stanowiłem wtedy również zainwestować 
w kupno drukarki.

 Co można wydrukować na takiej 
drukarce?
DS: Praktycznie wszystko. Obecnie dru-
kuję hobbystycznie różnego rodzaju fi-
gurki modelarskie, które można później 
malować i ozdabiać przy użyciu odpo-
wiednich podkładów i farb. Jedną z często 
drukowanych rzeczy, wykorzystywanych 
przez wielu, jest druk części do różnych 
urządzeń elektronicznych. Również czę-
ści do aut zabytkowych, które nie są już 
dostępne w produkcji. Elementy budowy 
dronów czy zdalnie sterowanych samo-
chodów. Różne gadżety czy rzeczy co-
dziennego użytku jak wieszak na ubrania. 
Przy druku 3D ogranicza nas tylko wy-
obraźnia i przestrzeń robocza. 
JK: Ja na co dzień wykonuje też różne rze-
czy, które po prostu psują się lub zużywają 

w domu. Do tej pory mieliśmy również 
drobne zlecenia na modele prezentacyjne 
czyli takie, gdy ktoś prosi nas o wykona-
nie modelu by stwierdzić, czy będzie on 
odpowiedni. Czasami dostaję zapytania 
o możliwość wydrukowania czegoś, wte-
dy siadam do programu obsługującego 
drukarkę i sprawdzam czy da się to zrobić.

 Z czego i gdzie drukujecie 
te wszystkie rzeczy?
JK: Z gotowego dostępnego w sprzeda-
ży medium. W zależności od przeznacze-
nia drukowanej do użytku rzeczy, jest go 
paręnaście rodzajów. Poczynając od PLA 
na bazie skrobi kukurydzianej, przez 
ABS-y, do PETG pozyskiwanego z pla-
stikowych butelek. Różnią się one tempe-
raturą topnienia na etapie produkcji. Na 
razie nasze warsztaty znajdują się w do-
mach, w pokoju, nie w garażu, gdyż taka 
drukarka to sprzęt wymagający czystego 
i suchego pomieszczenia. Ponadto etap 
produkcji musi być nieustannie obserwo-
wany by sprawdzać, czy wszystko idzie 
zgodnie z planem.

 Myślicie, że każdy może zająć się 
takim drukiem?
JK: Jeśli ktoś spędzi przy tym trochę czasu 
i chce się tego nauczyć to z pewnością tak. 
Mój młodszy brat, który kończy obecnie 
podstawówkę, również obsługuje już na-
szą drukarkę, udało mi się go tego nauczyć. 
Są modele drukarek łatwiejsze w obsłudze 
praktycznie całkowicie zautomatyzowane, 
ale ich cena jest na razie dla mnie poza za-
sięgiem. Poza tym jest problem z firmami 
serwisującymi taki sprzęt i kiedy przykła-
dowo coś się w drukarce zapcha to trzeba 
samemu ją naprawić. 

 Planujecie przyszłość w branży 
druku 3D?
JK: W planach na pewno mam rozbudowę 
drukarki o większe pole robocze. Obec-
na przestrzeń robocza naszych drukarek 
to kwadrat wielkości 235 mm w podsta-
wie dolnej i wysokość wydruku do 250 
mm. Chcielibyśmy mieć większe możli-
wości. Druk 3D to bardzo szybko rozwija-
jąca się i przyszłościowa branża. Obecnie 
już mocno wykorzystywana w medycynie 
i stomatologii do druku protez i implan-
tów stawów czy kości, więc z pewnością 
branża jest przyszłościowa.
DS: Zastanawiamy się nad założeniem 
w przyszłości działalności opartej na dru-
kowaniu modeli na zamówienie. Obydwaj 
posiadamy umiejętności w zakresie two-
rzenia modeli 3D w programach kompu-
terowych, więc myślę, że poradzilibyśmy 
sobie bez problemu z takimi zleceniami. 
Druk 3D to technologia, którą można 
wykorzystać w wielu dziedzinach życia 
i wydaje mi się, że już za kilka lat z powo-
dzeniem zastąpi ona mniej wydajne i ręcz-
ne produkcje.

Dziękuję za rozmowę.

Korzystając z możliwości tarczy 
antykryzysowej wprowadzonej 
przez Rząd RP w celu wsparcia 
gospodarki w czasie trwającej 
epidemii, Rada Gminy 
Jerzmanowa 22 kwietnia 
postanowiła rozpocząć działania 
pomocowe dla przedsiębiorców 
i rolników w tym trudnym 
okresie.

Uchwałą nr XXV/175/2020 Rada Gmi-
ny podjęła decyzję o częściow ym 
zwolnieniu z podatku od nierucho-
mości: gruntów, budynków i budowli 
związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz wskazanej 
grupy przedsiębiorców, których płyn-
ność finansowa uległa pogorszeniu 
w związku z ponoszeniem negatyw-
nych konsekwencji ekonomicznych 
z powodu COVID-19. Zwolnienie 
za miesiące: maj, czerwiec i lipiec 
objęło mikro, małe i średnie przed-
siębiorstwa, które odnotowały po-
gorszenie pł ynności f inansowej 
w związku z istniejącą pandemią.

Natomiast uchwałą nr XXV/176/2020 
przedłużono terminy płatności rat 
za maj lub kwiecień, a także maj 
i czerwiec podatku od nieruchomości 
przedsiębiorcom będącym płatnika-
mi podatku od nieruchomości na te-
renie Gminy Jerzmanowa, u których 
wystąpił spadek obrotów gospodar-
czych w następstwie wystąpienia CO-
VID-19, do 30 września 2020r.

Kolejna uchwała to nr XXV/178/2020 
z 22 kwietnia w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek podatku od środków 
transportow ych - zmniejszono po-
datek dla samochodów ciężarowych, 
ciągników, przyczep, naczep i auto-
busów. Aktualnie Urząd Gminy pra-
cuje jeszcze nad obniżeniem podatku 
rolnego i podatku od nieruchomości 
dla wszystkich mieszkańców gminy. 
 RED

Wsparcie 
w dobie kryzysu 
– zwolnienia 
i zmiany 
w podatkach

LUDZIE ∕ WYDARZENIA
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Wójt gminy Jerzmanowa informuje, 
że w lipcu br. rozpocznie się 
nabór wniosków o udzielenie 
dofinansowania na likwidację 
wysokoemisyjnych kotłów i zakup 
ekologicznych źródeł ciepła.
Granty można otrzymać w ramach pro-
jektu „Program grantowy na wymianę 
źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych 
z terenów wybranych gmin Legnicko – 
Głogowskiego Obszaru Interwencji”. 
Otrzymane wsparcie można przeznaczyć 
na wymianę wysokoemisyjnych, źródeł 
ciepła na: podłączenie do sieci ciepłow-
niczej / chłodniczej lub instalację źródeł 
ciepła opartych o OZE (np. pomp ciepła) 
lub instalację kotłów spalających biomasę 
lub ewentualnie paliwa gazowe, ogrzewa-
nie elektryczne (kable / maty grzejne, ko-
tły elektryczne, piece akumulacyjne itp.), 

pod warunkiem, że będzie ono zasilane 
z OZE. Inwestycje mogą zostać wspar-
te jedynie w przypadku, gdy podłączenie 
do sieci ciepłowniczej na danym obszarze 
nie jest uzasadnione ekonomicznie lub jest 
technicznie niemożliwe. Wsparcie wypła-
cane będzie jako refundacja wydatków 
poniesionych. Głównym celem projektu 
jest zmniejszenie emisji kominowej czyli 
ilości zanieczyszczeń i pyłów trafiających 
do powietrza pochodzących z proce-
sów spalania paliw stałych w budynkach 
mieszkalnych, w niskoefektywnych insta-
lacjach starej generacji. Ponadto redukcja 
emisji CO2 oraz wzrost odnawialnych źró-
deł energii w wytwarzaniu energii ciepl-
nej i elektrycznej. Informacja dotycząca 
składania wniosków opublikowana jest 
na stronie Urzędu Gminy Jerzmanowa.  
RED

Skrzypce i gitara to dość 
nieoczywisty duet. Młode 
mieszkanki gminy Jerzmanowa 
udowadniają, że oba instrumenty 
tworzą niezwykle harmonijny 
związek.

Krótkimi domowymi występami swoich 
podopiecznych chwaliła się w ostatnim 
czasie na swym fanpegu Szkoła Muzycz-
na I i II stopnia im. Franciszka Liszta 
w Głogowie. Tam nauka z powodu pan-
demii przeszła w tryb zdalny. Wśród 
nich znalazły się dwie zdolne dziewczy-
ny, które nieraz swoją grą na instrumen-
cie uatrakcyjniały gminne wydarzenia 
m.in. ubiegłoroczną Galę Talentów. 
W internetowym występie w duecie – ze-
spół przygotował Arkadiusz Stachowski. 
Nasze świetne dziewczyny to Aleksan-
dra Fudali i Zuzanna Nagi. 

Ola to uczennica z klasy skrzypiec pa-
ni Katarzyny Kuczyńskiej, od początku 
swojej edukacji laureatka wielu konkur-
sów skrzypcowych o zasięgu regional-
nym i ogólnopolskim m.in.:

wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Kon-
kursie Skrzypcowym im. Jadwigi Kali-
szewskiej w Poznaniu, III miejsce w II 
Ogólnopolskim Konkursie Skrzypco-
wym w Obornikach Śląskich, wyróż-
nienie w XV Lubuskich Spotkaniach 
Skrzypcow ych w Zielonej Górze. 

Zuzanna z kolei to uczennica klasy gi-
tary pana Arkadiusza Stachowskie-
go. Zuzia to wielokrotna zdobywczyni 
nagród m.in: I miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie „Akademia Gitarowych 
Talentów” Mosina 2019, III miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie Gitarowym 

„Radomski Zlot Gitarowy”, wyróżnienie 
w XI Ogólnopolskim Konkursie Gitaro-
wym “Gitara na Kresach” Chełm Grand 
Prix w 1 Dolnośląskim Konkursie Gita-
rowym, Legnica. Wielkie brawa i gra-
tulacje dla młodych talentów. Życzymy 
rozwoju i dalszych sukcesów.  RED

Twój Parasol to aplikacja mobilna, 
dzięki której osoby narażone 
na sytuacje związane z przemocą 
w rodzinie mogą uzyskać wsparcie 
i informacje. 

Poza materiałami edukacyjnymi apli-
kacja umożliwia dostęp do bazy orga-
nizacji oferujących wsparcie. Aplikacja 
umożliwia również przesyłanie infor-
macji o zdarzeniach przemocowych 
do ewentualnego wykorzystania później 
oraz możliwość kontaktu z wcześniej 
skonfigurowanym adresem email lub 
możliwość szybkiego wybrania telefonu 
alarmowego. W celu zapewnienia dys-
krecji użytkowania aplikacji – oficjalną 
częścią aplikacji jest zestawienie danych 
pogodowych odpowiednich do lokalizacji 
do pobrania na twojparasol.com  ŹRÓ-
DŁO: TWOJPARASOL.COM

Dyskretna 
aplikacja 

Stan epidemii oraz ograniczenia, 
jakie obecnie obowiązują w naszym 
kraju, wprowadzone dla naszego 
bezpieczeństwa, dają się we znaki 
wszystkim. 

Budzą się w nas emocje i niepokoje, 
o których istnieniu wcześniej nie mieli-
śmy pojęcia. Izolacja jest trudna dla każ-
dego. Człowiek jest istotą społeczną 
i do „szczęścia” potrzebuje obecności in-
nych osób. Nasze dzieci również przeży-
wają trudności, nie chcą się zastosować 
do nakazów, trudno im się zorganizować 
i zaaklimatyzować do nauczania zdalne-
go. Gdy już nie wiesz, co masz zrobić… 
Gdy czujesz, że wzbiera w Tobie gniew 
i złość… Gdy obezwładnia Cię strach 
i lęk lub inne emocje... Zadzwoń do psy-
chologa. Tel. 501 663 319 lub 515 155 011. 
Dwóch psychologów Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jerzmanowej pełni 
dyżur w godzinach od 9 do 20. Pamiętaj! 
Nie jesteś sam.  GOPS

Telefoniczne 
poradnictwo 
psychologiczne

Młode talenty 
dumą gminy

Pieniądze 
na wymianę
źródeł ciepła
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„Zaraź się kulturą” stało się hasłem prze-
wodnim działalności online GCK w Jerz-
manowej. Mimo wprowadzenia przez rząd 
zakazu gromadzeń, a co za tym idzie od-
wołania plenerowych imprez i prowa-
dzonych zajęć, w praktyce bardzo wiele 
działań kulturalnych udało się z powo-
dzeniem przenieść do internetu. Powstał 
cykliczny tygodniowy plan premier fil-
mowych, warsztatów i zajęć online, te-
matycznie odpowiadający działaniom 
w rzeczywistości. 

Dla każdego coś
Instruktorzy i animatorzy świetlic z po-
wodzeniem pokazują w nich ogrom swo-
ich umiejętności i talentów. Warsztaty 

„Lubię tworzyć” przekształciły się w se-
rie krótkich filmów instruktażowych z za-
kresu działań DIY (z ang. „Do it yourself” 
– zrób to sam) tak jak warsztaty plastycz-
ne dla dzieci, oferując moc niecodzien-
nych pomysłów na kreatywne spędzanie 
czasu w domu. Zajęcia z robotyki i pro-
gramowania przybrały formę interne-
towych lekcji fizyki i chemii pn. „Mały 
naukowiec w domu”. Nie zapomnieliśmy 
również o miłośnikach dobrej kuchni. 
To dla nich powstał cykl pn. „Sztuka ku-
linarna” z przepisami na niecodzienne 
potrawy na codzienny obiad. Cudowne 
i wciągające warsztaty uczące technik ma-
kramy od podstaw pn. „Makramowe splo-
ty” emitowany jest na stronie, Facebooku 

lub YouTubie GCK w Jerzmanowej zawsze 
w piątki o godz. 10. Z serii „Szyjemy ra-
zem” – można dowiedzieć się między in-
nymi, jak uszyć dekoracyjną kurę lub 
torbę na ramię. Ponadto bonusowe nagra-
nia wykonują animatorki świetlic często 
w okresie poprzedzającym celebrowane 
w Polsce święta. Pokazując w nich pomy-
sły i sposoby na własnoręczne wykonanie 
wyjątkowych świątecznych dekoracji lub 
prezentów dla bliskich. 

Dobra książka i teatr
W tygodniowy plan działania online GCK 
w Jerzmanowej wpisuje się także działal-
ność biblioteki, która dla najmłodszych 
odbiorców stworzyła serię filmów pn. 

W czasach zarazy... #zaraźsiękulturą
„Kreatywnie z biblioteką” skupiającą się 
na ciekawych działaniach plastycznych. W 
każdy „Czartek z książką” biblioteka pole-
ca wybrane publikacje , a w piątki zapra-
sza młodszych widzów na wirtualną scenę 
Teatrzyku Kamishibai. Wszystkie filmy 
po premierowej publikacji w internecie są 
cały czas dostępne dla odbiorców i można 
je oglądnąć w dogodnym dla siebie czasie.

Razem, ale na odległość
Uczestnicy zajęć fitness również prze-
nieśli się do sieci, by w zaciszu domu 
ale wspólnie z grupą ćwiczyć podczas 
zajęć na żywo, emitowanych dzięki plat-
formie ZOOM. W zajęciach psycho-
ruchowych dla dzieci i rodziców pn. 
„Wytańczyć siebie”, można uczestni-
czyć również na żywo w każdy czwar-
tek. Wśród omówionych w artykule ofert 
warsztatów i zajęć, działalność GCK 
w sieci pełna jest także licznie organi-
zowanych konkursów i zabaw dla dzie-
ci i dorosłych oraz rozmaitych newsów 

i wydarzeń z zakresu kultury z kraju i ze 
świata.

Nowy sprzęt 
Całkowite otwarcie się na internetowe 
środki przekazu i dotarcia do odbiorców 
wymagało dużego zaangażowania pra-
cowników, ale także wyposażenia stano-
wisk w odpowiedni sprzęt. Dlatego też 
GCK w Jerzmanowej by usprawnić co-
dzienną pracę i wymienić stare kompu-
tery zakupiło w ostatnim czasie nowy 
sprzęt: 3 komputery, w tym mocną sta-
cję roboczą do montażu filmów i obróbki 
graficznej, a także wysokiej klasy aparat 
fotograficzny z możliwością nagrywa-
nia filmów z dwoma obiektywami, lampą 
i statywem. Nowe rzeczy dają spektrum 
nowych możliwości. Oprócz tego, że po-
służą nagrywaniu i montażowi filmów 
instruktażowych publikowanych w ra-
mach warsztatów online, to w przyszłości 
może dzięki nim zorganizowane zostaną 
profesjonalne warsztaty fotograficzne. 

Taki sprzęt daje także szersze perspekty-
wy działania „Jerzmanowskiej Filmówce” 
(czyt. koło filmowe) i daje MOC pracowni-
kom, którzy na co dzień będą fotorelacjo-
nować wydarzenia. 

Trzymamy kontakt
Zdalne doświadczenie kultury z pewno-
ścią nie zastąpi tego tradycyjnego. Jednak 
wprowadzone podczas pandemii rozwią-
zania, rozpowszechniły kulturę wśród 
szerszej grupy osób które nie korzystały 
z jej zasobów wcześniej, a stałych odbior-
ców nie pozostawiły „na lodzie”. Nagła 
zmiana i pojawienie się nieprzewidzia-
nych warunków przyczyniło się do zdo-
bycia nowych doświadczeń i większego 
otwarcia na współczesne środki masowe-
go przekazu, dzięki czemu w przyszłości 
z pewnością działalność i oferta online 
utrzymana zostanie na równie wysokim 
poziomie co organizacja przedsięwzięć 
w tradycyjny sposób.  GCK

W obliczu zagrożenia epidemicznego instytucje kultury jak i inne dziedziny życia publicznego 
stanęły przed trudną próbą. W momencie ogłoszenia izolacji i częściowych restrykcji 
w funkcjonowaniu Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej równie szybko musiało zmodyfikować 
formy dotychczasowej aktywności.
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Obserwatorka: “Jeszcze będzie 
przepięknie, jeszcze będzie 
normalnie... “ A tymczasem... 
Dobra kawa w połączeniu z dobrą 
książką uratują niejednego 
człowieka od szaleństwa izolacji. 
W tak pięknych okolicznościach 
przyrody... Nic, tylko czytać:)
Może to kwestia nudy, a może potrze-
ba serca lub tęsknota za normalnością 
i społecznymi relacjami, ale jedno jest 
pewne – okres kwarantanny rozbudził 
w wielu twórczą aktywność. Wyrwa-
ni z pędu codzienności zatrzymaliśmy 
się, aby skomentować rzeczy wistość 

widzianą przez okno swojego domu. Po-
nad miesiąc trwała publikacja konkur-
sowych wpisów dotyczących udziału 
w zabawie pn. „Widziane z okna” ogło-
szonej przez Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej 26 marca br. Konkurs 
w ystartował tydzień po ogłoszeniu 
kwarantanny spowodowanej pandemią 
koronawirusa i nakazującej wszystkim 
pozostanie w domach. Polegał na prze-
syłaniu nam ciekaw ych fotograf ii 
i opisów tworzących pamiętniki onli-
ne, będące formą relacji, opowiadania, 
przeżyć czy przemyśleń, związanych 
z „nową” rzeczywistością z jaką dane 

nam było się zetknąć. Mieszkańcy szyb-
ko połknęli twórczego bakcyla i chęt-
nie uzewnętrzniali swoje przemyślenia. 
Wśród konkursowych zgłoszeń oprócz 
fotografii wpłynęło wiele tekstów ko-
mentujących codzienność: wiersze, ry-
mowanki, filozoficzne przemyślenia, 
słowa wsparcia ku pokrzepieniu serc lub 
humorystyczne rozluźniające atmos-
ferę komentarze, a nawet piosenka pt. 
„Wirusek”. Laureaci za udział otrzyma-
li nagrody rzeczowe w postaci bonów. 
Tylko trzeba się cieszyć z zaangażowa-
nia mieszkańców i pogratulować wszyst-
kim uczestnikom.  GCK

„Działamy dla Was! Działamy 
z Wami!” to hasło akcji szycia 
i dystrybucji maseczek ochronnych 
partnerskiej akcji gminy 
Jerzmanowa, Gminnego Przedszkola 
„Kraina Marzeń”, Gminnego 
Centrum Kultury i wolontariuszy. 
Akcja wystartowała z początkiem kwiet-
nia br. Urząd Gminy Jerzmanowa oprócz 
wcześniejszego zakupienia dla miesz-
kańców ponad 5000 szt. maseczek 
ochronnych doręczonych do mieszkań-
ców przez strażaków OPS, zakupił także 
materiał, za który otrzymywał od GCK 
gotowy produkt. W okresie od 9 kwiet-
nia do 15 maja br. uszyto ponad 3.000 
sztuk maseczek ochronnych, w trzech 
rozmiarach, w tym pasujące na dziecię-
ce buzie. Maseczki trafiły do szkół, OSP 
oraz mieszkańców.

Nasze „szwalnie”
W miniaturowe szwalnie zamieniły się 
świetlice wiejskie w Bądzowie, Maniowie, 
Potoczku i Smardzowie, gdzie animator-
ki świetlic: Anna Rysz, Bożena Oczadło, 
Barbara Kupeć oraz Iwona Durał przy 
użyciu własnych maszyn zamieniały ma-
teriał w maseczki, a na sali OSP Monika 
Dyba i Natalia Nowak odkażały, praso-
wały i pakowały je w jednorazowe toreb-
ki. Maseczkowe krawiectwo przeniosło 
się także poza obręb świetlic wiejskich, 
bowiem udało się aktywować lokalne wo-
lontariuszki. 11 pań z Bądzowa, Gaików, 

Potoczka, Jerzmanowej, Kurowic i Ma-
niowa z wielkim zaangażowaniem wykra-
wały, nawlekały i szyły, poświęcając swój 
prywatny czas na pomoc innym. 

Tu też szyli 
Akcję pozyskania i szycia maseczek 
dla mieszkańców swojej miejscowości 
zorganizował także sołtys wsi Kurowi-
ce. Początkowo maseczki do Kurowic do-
starczyła fundacja Owoc Głogu, czekały 

na odbiór przez mieszkańców w miejsco-
wym sklepiku i rozeszły się jak świeże 
bułeczki. Dlatego sołtys Andrzej Kocha-
ny pozyskał potrzebne materiały i wraz 
z żoną zasiedli do szycia kolejnych sztuk. 
Wszystkim zaangażowanym w akcje 
szycia, wolontariuszek i pracowników 
GCK należą się ogromne podziękowa-
nia za okazaną pomoc. Taka postawa ma 
w sobie wiele dobroci i cennej wartości, 
a także lokalnego solidaryzmu.  RED

Widziane z okna

Maszyny poszły w ruch
LUDZIE ∕ WYDARZENIA
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DZIEŃ DZIECKA TRWAŁ CAŁY TYDZIEŃ

MIEJSCE KAT. 1 KAT. 2 KAT. 3 KAT. 4

1 Nikodem Szajnicki Alicja Wiszniewska Nela Worobiew Paweł Brzeskot

2 Filip Robaszyński Jagoda Nadymus Milena Wiszniewska Ola Drozdowska

3 Tymon Kordylewski Aleksander Worobiew Kacper Uciechowski Karolina Nadała

Praca Igora Tomickiego nadesłana 
w ramach tygodnia zabaw 
i konkursów pn. „Rodzinne Psoty” 
jest najlepszym dowodem na to, ile 
radości sprawił dzieciom i rodzicom 
udział w zorganizowanej przez GCK 
w Jerzmanowej inicjatywie.
Całej idei przyświecał szczytny cel zre-
kompensowania dzieciom i mieszkańcom 
gminy Jerzmanowa braku organizowane-
go od lat w sposób tradycyjny Dnia Dziec-
ka, który z powodu trwającej pandemii 
nie mógł się w tym roku odbyć. „Dla Cie-
bie”, „Jubiler”, „Tu!”, „Wysoko do nieba”, 
„Przygoda z wiatrem” czy „Gmina Jerz-
manowa 2100” to tylko niektóre z intry-
gujących nazw 27 konkursów. Od 25 do 31 
maja na stronie Internetowej oraz Face-
booku każdego dnia GCK publikowało 
po dwie zabawy dla każdej z 4 kategorii 

wiekowej. Za udział w zadaniach zbierano 
punkty, których ilość wymieniona została 
na nagrody. 

Moc nagród
Nie było łatwo! W walce o miejsca uczest-
nicy musieli wykazać się zdolnościami 
plastycznymi, manualnymi, pisarskimi, 
kulinarnymi, a także kreatywnością, in-
teligencją i sprawnością fizyczną. Piekli 
ciasteczka, przygotowywali kolacje dla ro-
dziców, malowali portrety i dzieła abstrak-
cyjne przy pomocy stóp, tworzyli teatr 
cieni, budowali latawce, tory przeszkód, 
rozszyfrowywali zakodowane teksty 
oraz dosłownie stawali na rękach. Zdo-
bywcy największej ilości punktów i pierw-
szych trzech miejsc otrzymali nagrody 
o wartości: kolejno 800, 500 i 300 złotych, 
które sami dla siebie wybrali. Wśród nich 
tablety, telefon, rolki, hulajnogi, rower 

biegowy, trampolina ogrodowa, dmucha-
ny basen, piaskownica, smartboardy, kloc-
ki lego i playmobile. Atrakcyjne nagrody 
w postaci opasek smartband, deskorolek 
czy zestawów edukacyjnych otrzymali 
także zdobywcy mniejszej ilości punktów.

Udany tydzień
Gratulujemy i dziękujemy wszystkim 
za udział w konkursach. Dzięki temu 
w tym nietypowym dla wszystkich czasie 
udało się być razem nawet na odległość. 
Każdego dnia spływało na nasze maile 
po kilkadziesiąt odpowiedzi. W zabawie 
wzięło udział prawie 50-cioro rodzin z te-
renu gminy, a sposoby realizacji zadań nie 
raz zachwyciły nasze jury. Świadomość, 
że oprócz atrakcyjnych nagród udało się 
zapewnić dzieciom moc wrażeń i świetnej 
zabawy daje nam ogromną siłę do tego ty-
pu kulturalnych działań online.  GCK

Rodzinne Psoty

Praca Igora Tomickiego 
„Za górami, za lasami, dawno temu jak już wiecie. W pewnej gminie gdzieś tam 
w świecie, żyło więcej niż jedno dziecię. Dzieci świetnie się razem bawiły, aż jakaś 
dziwna choroba zepsuła im miny. Chodziły samotne, przyjaciół nie miały... Wiedzy 
spragnione, do szkoły iść chciały, lecz ta pandemia zmieniła ich plany. Stało się tak 
już z nadejściem wiosny, smucił się młodszy, jak i dorosły. Jednak w tej gminie nu-
dzić się nie pozwolili, dla dzieci szybko zajęcie wymyślili. Maluchy biegały, skaka-
ły, punkty zdobywały, za piękne prace nagrody wygrywały. Rysunek swej mamy 
poprawił ich miny, a plakat cieni nie oszczędził siły, potem bieganie, na torze prze-
szkód skakanie, no i kolejne wyzwanie... „Opowieść o Gminie’’ rodzice wtedy łączą 
się w sile. I myślą by pomóc, by było miło, tak aby ich dziecko się nie smuciło. Bie-
gają, latają, pomysły podkładają, bo wspólne prace ich bardzo zbliżają. Co będzie 
dalej? Jeszcze nie wiemy, ale liczymy, że na podium staniemy. Wygramy nagrody, 
pełni radości, choć to uczucie bez przerwy w nas gości. Te gminne zadania czas 
zabijają, rodziny zbliżają i siłę im dają. Bo w takiej krainie życie jest miłe, ludzie 
pomocni i dzieci szczęśliwe. A w takim klimacie choroba zanika i życie przez palce 
przestaje umykać. Nie trzeba się chować, ani stresować, tylko myć ręce i się izolo-
wać, wysyłać życzenia i pozdrowienia, dużo słoneczka i mało cienia, ponieważ sy-
tuacja szybko się zmienia. A kiedy lato zawitało do gminy, wszystkie marzenia się 
szybko spełniły. Dzieci do szkoły wesoło pędziły, nie były samotne i się nie smuci-
ły. Pomogły zadania i rywalizacje, to było najlepsze rozwiązanie na taką sytuację.”

Igor Tomicki
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Uświetniając obchody Święta 
Konstytucji 3 Maja Gminne 
Centrum Kultury w Jerzmanowej 
zorganizowało pierwsze w historii 
gminy Jerzmanowa wydarzenie 
muzyczne online pn. „Koncert 
3-majowy. Same najpiękniejsze 
pieśni o Polsce” dedykowane 
mieszkańcom naszej gminy. 
Premiera koncertu nagranego wcześniej 
przez wykonawców odbyła się 3 ma-
ja o godz. 19 na profilu Facebooka GCK 

Jerzmanowa i łączna liczba widzów pod-
czas premierowej emisji wyniosła 102 
osoby, co jest naprawdę ogromnym suk-
cesem. Na program koncertu składały się 
pieśni patriotyczne, polska muzyka lu-
dowa, mazurki, marsze, poezja śpiewana 
oraz utwory z gatunku muzyki rozrywko-
wej. Koncert okazał się muzyczną ucztą 
dla Polaków oraz podróżą w czasie i histo-
rii po najpiękniejszych pieśniach o Polsce. 
W doniosły i refleksyjny nastrój, widzów 
koncertu swym przepięknym wokalem, 

wprowadziły wokalistki: Marzena Michal-
czyk i Anna Kukawska przy akompania-
mencie klawiszowym Michała Tadeusza 
Noworyta. Wzniosła atmosfera wydarze-
nia, które odbyło w otoczeniu kameralnej 
scenografii drzew i krzewów oraz wśród 
śpiewu ptaków, chwytała za serce. Obec-
nie koncert i jego fragmenty obejrzały 
już prawie 2 tysiące osób, a post z filmem 
w dalszym ciągu odnaleźć można na pro-
filu Facebooka GCKJerzmanowa. Ogrom-
nie polecamy.  GCK

Wyjątkowe spotkanie autorskie 
zorganizowała dla czytelników 
z okazji „Tygodnia bibliotek” 
Gminna Biblioteka Publiczna w Jerz-
manowej zorganizowała w yjątkowe, 
gdyż było to pierwsze online, spotka-
nie autorskie. Było to spotkanies z wy-
jątkowym gościem znanym niejednemu 
z mieszkańców naszej gminy. Arka-
diusz Gruszczyński kierując się dużą 
sympatią do swojej rodzinnej miejsco-
wości – Jerzmanowej – zgodził się 
na rozmowę, w której podzielił się 
swoimi spostrzeżeniami na temat pra-
cy dziennikarza, wywiadu z Miłoszem 
Boryckim, znaczenia tożsamości lokal-
nej, pandemii i wielu innych. – To pół-
prawda, że jestem mieszkańcem gminy 
czy Jerzmanowej, bo nie mieszkam 
w niej od 11 lat. Jestem sercem bardzo 
silnie związany z Jerzmanową, ale też 
połowa mojego serca już jest warszaw-
ska” – mówił w wywiadzie. Wszystkich 
zainteresowanych spotkaniem bibliote-
ka zaprasza do wysłuchania i obejrzenia 

godzinnej rozmow y z Arkadiuszem 
Gruszczyńskim, dziennikarzem, publi-
cystą i pracownikiem instytucji kultu-
ry. Publikował m.in. na łamach takich 
gazet i czasopism jak: „Znak”, „Vo-
gue Polska”, „Przekrój”, „Dziennika 

Opinii”, „Gazeta Stołeczna”. Wywiad 
pn. „Spotkanie autorskie z Arkadiu-
szem Gruszczyńskim” można znaleźć 
w aktualnościach na stronie biblioteka-
jerzm.pl i na kanale YouTube – Bibliote-
ka w Jerzmanowej.  RED

Pięknie o Polsce, 
ale w sieci

Spotkanie z Arkadiuszem Gruszczyńskim

Ogólnopolski Sprawdzian 
Kompetencji Trzecioklasisty 
z Operonem, w którym 19 maja 
wzięli udział wszyscy uczniowie 
klasy III A i III B szczęśliwie 
przeszedł do historii.
Ze względu na COVID-19, tak jak maturzy-
ści i ósmoklasiści, Trzecioklasiści również, 
choć inaczej niż poprzednie roczniki, spraw-
dzali swoje wiadomości i umiejętności. W 
czterdziestym dniu Domowej Szkoły pierw-
szy swój Ogólnopolski Sprawdzian Kom-
petencji napisali w domach, przy biurkach 
lub nawet stole do ping-ponga, bo to rów-
nież świetne miejsce. Podczas tak ważnego 

w edukacji wydarzenia, nie mogło zabraknąć 
strojów galowych. Sprawdzian składał się 
z czterech części i trwał 115 minut: test z ję-
zyka polskiego – słuchanie ze zrozumieniem, 
test z języka polskiego – czytanie ze zrozu-
mieniem, est z matematyki, test z przyrody. 
Nim przystąpiliśmy do rozwiązywania te-
stów, z monitorów naszych komputerów po-
witał i wsparł nas Bratek - zabawny, bardzo 
radosny i mądry “Gostek”, który wraz z ro-
dzicami i wychowawczyniami klas sprawił, 
że pisanie testu było miłą przygodą. Okaza-
ło się, że strach miał wielkie oczy. Zrobiliśmy 
to, co mogliśmy, nie pozostało nam nic inne-
go , jak z nadzieją czekać na dobre wyniki. 

Składamy serdeczne podziękowania rodzi-
com uczniów klasy IIIA i IIIB za pomoc, 
nie tylko w prawidłowym zorganizowaniu 
tak ważnego sprawdzianu na zakończenie 
edukacji wczesnoszkolnej. Trwające już kil-
kdziesiąt dni zdalne nauczanie, nazwane 
przez nas Domową Szkołą, bez rodziców 
pomocy, ogromnego zaangażowania, wy-
trwałości, cierpliwości, systematyczności, 
wrażliwości oraz gotowości do współpracy 
nie byłoby tak efektywne w aktywnościach 
prezentowanych przez dzieci.  BEATA  
NADYMUS, ELŻBIETA URBANOWICZ- PRZY-
SIĘŻNA, WYCHOWAWCZYNIE KLASY IIIA 
I IIIB, SP JACZÓW

„Mój przyjaciel KOT”

Dzień pełen wrażeń

Taki tytuł miał Powiatowy Konkurs Literacko – Plastyczny zorganizowany 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Głogowie w ramach Tygodnia Bibliotek.

I miejsce otrzymała Natasza Szablew-
ska z klasy III B, III miejsce Pola Ryndak 
z klasy III B. 20 maja 2020 r. Natasza i Po-
la mogły odebrać przyznane przez Jury 

nagrody i dyplomy. Relacja fotograficzna 
jest najlepszą relacją tego ważnego wy-
darzenia. Wielkie gratulacje dla Nataszy 
i Poli.  SP JACZÓW
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Rolnicy, którzy mają w swoim 
gospodarstwie grunty słabszej 
jakości i chcą posadzić na nich las, 
mogą uzyskać na ten cel wsparcie.

Dofinansowanie można uzyskać z Agen-
cji Restrukturyzacji i Modernizacji Rol-
nictwa w ramach PROW 2014-2020. 
Wnioski o taką pomoc można składać 
w biurach powiatowych ARiMR do 31 
lipca 2020 r. „Wsparcie na zalesianie 
i tworzenie terenów zalesionych” skie-
rowane jest do rolników lub jednostek 
samorządu terytorialnego lub jedno-
stek organizacyjnych gmin, powiatów 
oraz województw. Działka, na której ma 
być posadzony las, musi mieć co najmniej 
0,1 ha i minimum 20 m szerokości, chy-
ba że graniczy ona z lasem – wtedy nie 
ma znaczenia szerokość gruntu. Do za-
lesienia nie można przeznaczyć więcej 
niż 20 ha. Wymóg posadzenia lasu mu-
si wynikać z planu zalesienia sporzą-
dzonego przez Nadleśniczego Lasów 
Państwowych. To dokument, który nale-
ży dołączyć do wniosku o dotację.

Tysiące za hektar 
Wsparcie na zalesienie to jednorazowa, 
zryczałtowana płatność, która ma zrekom-
pensować koszty wykonania zalesienia 
oraz jego ochronę. Jej wysokość wyno-
si od 8 tys. 307 zł/ha do 12 tys. 707 zł/ha 
w zależności od grupy gatunków drzew 
użytych do zalesienia, gruntu, nachylenia 
terenu, wyboru sposobu zabezpieczenia 
uprawy leśnej. Rolnik może uzyskać pie-
niądze również za ogrodzenie zalesionego 
terenu w wysokości 8,82 zł/mb lub za za-
bezpieczenie drzewek trzema palikami 
w wysokości 1 tys. 132 zł/ha.

Na wiele lat 
Ponadto do zalesionych gruntów rol-
nik może otrzymać premię pielęgnacyjną. 

Wypłacana jest ona przez 5 lat od zalesie-
nia w wysokości od 794 zł/ha do 1628 zł/
ha. A także premię zalesieniową, która 
stanowi zryczałtowaną płatność z tytu-
łu pokrycia kosztów utraconych docho-
dów z działalności rolniczej. Wypłacana 
jest ona w wysokości 1215 zł/ha, corocznie 
przez 12 lat od zalesienia. Do otrzymania 
premii pielęgnacyjnej i zalesieniowej nie 
są uprawnione jednostki samorządu te-
rytorialnego i jednostki organizacyjne 
gmin, powiatów oraz województw. Wnio-
ski przyjmują biura powiatowe ARiMR 
właściwe ze względu na miejsce zamiesz-
kania albo siedzibę wnioskodawcy. Można 
je przekazywać za pośrednictwem plat-
formy ePUAP, przesłać na elektroniczną 
skrzynkę podawczą lub wysłać rejestrowa-
ną przesyłką pocztową. ŹRÓDŁO: ARIMR

Pałac otoczony historią bogatego 
dwustuletniego drzewostanu

Źródło:
KZagospodarowanie zabytkowego parku w Jerzmanowej „Dokumentacja dendrologiczna” 07.04.2017 rok.

Od momentu założenia parku barokowego przy Pałacu w Jerzmanowej 
w XVIII w. do chwili obecnej teren ubogacono różnorodnym drzewostanem. 
Na przełomie lat 2016/ 2017 zostało zidentyfikowane i opisane ok. 1 tys. 
300 drzew reprezentujących 26 różnych gatunków.

bezszypułkowe (182 szt.). To one w grupie 
około 180 szt. stanowią najstarszą grupę 
drzew. Najstarsze z nich mają 200 lat, 
te trochę młodsze 140 lat. Jest to jednak 
grupa dębów, która swoim istnieniem 
najbardziej może nam przybliżyć powiew 
historii życia ludzi tego miejsca. Inne 
drzewa już trochę młodsze od dębów, 

Podczas spacerów po terenie otaczają-
cym pałac możemy zaobserwować i po-
dziwiać piękno przyrody, której główną 
część stanowią drzewa, często pamię-
tające historię „pałacowego” życia. Mo-
żemy na tak niewielkiej przestrzeni 
napotkać i z podziwem przyglądać się 
takim gatunkom jak: brzoza brodaw-
kowata, buk czerwony, głóg pospolity, 
grab pospolity, jesion wyniosły, kaszta-
nowiec zwyczajny, klon jawor, klon po-
lny, klon srebrzysty, klon zwyczajny, 
lipa drobnolistna, modrzew, olsza czar-
na, orzech włoski, robinia akacjowa, 
świerk srebrny, wiąz pospolity, wierz-
ba biała. Największy udział w krajobra-
zie około pałacowym ma gatunek drzew 
o nazwie klon jawor (362 szt.) i stano-
wi prawie 1/3 całego drzewostanu. Roz-
lokowane są jednolicie w południowej, 
zachodniej i wschodniej części parku 
wśród których nieliczne okazy są star-
sze. Kolejna najliczniejsza grupa drzew 
to graby pospolite (202 szt.) zlokalizo-
wane w wejściowej- północnej części 
założenia parkowego (graby formowa-
ne) oraz w środkowej części parku. Licz-
ną grupę drzew rosnącą w południowej 
i wschodniej części parku stanowią dęby 

a zdobiące teren przypałacowy to robinie 
akacjowe (155 szt.) zlokalizowane głów-
nie przy południowej i wschodniej grani-
cy parku. Te najstarsze mają sto lat i jest 
ich niewiele. Inne gatunki drzew to lipy 
drobnolistne (107 szt.) rosnące wzdłuż 
drogi prowadzącej do pałacu, tzw. ale-
ja lipowa. Wśród nich są okazy, któ-
rych wiek oszacowano na blisko 200 lat. 
Wzdłuż granicy zachodniej i południowo 
zachodniej parku możemy podziwiać je-
siony (100 szt.) wśród, których występują 
okazy 100 letnie.  RDZ

Z kart historii… 

Pieniądze na las

Na co dzień nie przywiązujemy do te-
go zbytniej wagi. Dobrze wiemy gdzie 
mieszkamy i wiedzą też o tym nasi naj-
bliżsi. Jednak każdy, kto kiedykolwiek 
miał problemy z trafieniem pod niezna-
ny adres, wie dobrze, jak ważną rzeczą 
jest tabliczka z nazwą ulicy i numerem 
domu umieszczona w widocznym miej-
scu na płocie lub elewacji. 

To obowiązek 
Odpowiednie oznaczanie domu jest 
bardzo ważne. Pomaga odnaleźć się 
na mapie terenu nie tylko listonoszom 
i kurierom. Jest to niezw ykle istotna 
rzecz szczególnie w sytuacjach wyma-
gających szybkiego dotarcia do nas po-
licji, straży pożarnej czy pogotowia 

ratunkowego. Mało kto jednak zdaje 
sobie sprawę, że tabliczka z numerem 
domu to nie tylko wygoda, ale również 
obowiązek. Konieczność posiadania ta-
bliczki z numerem domu reguluje polskie 
prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 
17 maja 1989 roku. Zgodnie z art. 47b. 
ust. 1 tej ustawy, właściciele nierucho-
mości zabudowanych lub inne podmio-
ty uwidocznione w ewidencji gruntów 
i budynków, które takimi nieruchomo-
ściami władają, mają obowiązek umiesz-
czenia w widocznym miejscu na ścianie 
frontowej budynku tabliczki z numerem 
porządkowym w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia o ustaleniu 
tego numeru.

Wygląd ma znaczenie
Znaczenie ma nie tylko fakt posiadania 
tabliczki z numerem domu, ale również 
jej wygląd i wielkość. Oprócz nume-
ru porządkowego budynku na tabliczce 
powinna znaleźć się nazwa ulicy lub 
w przypadku mniejszych miejscowo-
ści, w których ulice nazw nie mają – na-
zwa samej miejscowości. Tabliczka musi 
być umieszczona w widocznym miejscu 
na frontowej ścianie budynku. Jej widocz-
ność nie może zostać ograniczona przez 
roślinność, powinna też być dobrze oświe-
tlona, by umożliwić identyfikację nieru-
chomości również w nocy. Jeśli zaś nasz 
dom znajduje się w głębi ogrodzonej po-
sesji, mamy obowiązek umieszczenia ta-
bliczki również na ogrodzeniu. RED

Umieszczenie tablic z nazwami ulic w miejscowościach należy do zadań gminy. Jeszcze z końcem lutego br. gmina 
wykonała tabliczki kierunkowe w miejscowościach Bądzów i Golowice, aby ułatwić dotarcie do posesji, ale reszta 
obowiązków oznakowania posesji spoczywa po stronie ich właścicieli.

OZNAKOWANIE 
DOMÓW I ULIC




