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NOWY BUDŻET I NOWE INWESTYCJE

Ponad 14,4 mln zł zaplanowano w BUDŻECIE 2016’ na wydatki inwestycyjne związane
z pracami budowlanymi, dostawami i usługami inwestycyjnymi oraz wykonaniem
dokumentacji projektowych i kosztorysów. Jest to o ponad 4 mln. zł więcej w porównaniu
do ubiegłego roku.

Budżet zaplanowany został tak, by znalazły się w nim inwestycje
dotyczące różnych obszarów, o które samorząd gminny obowiązany jest
dbać i wypełniać potrzeby społeczne. Gross zadań dotyczy budowy dróg
publicznych, chodników oraz infrastruktury okołodrogowej. Ponad 6,6 mln
zabezpieczono na inwestycje drogowe, w tym na przebudowę drogi nr
100512D wraz z odwodnieniem w Modłej, budowę drogi przebiegającej
przez Maniów, budowę ulicy Wiosennej w Jaczowie, budowę chodnika
w Potoczku i przy ul. Przemysłowej w Jerzmanowej. Przebudowany zostanie

Ponad 2.9 mln. zł władze samorządowe przeznaczyły na
wydatki inwestycyjne w obszarze zadań związanych z kulturą i ochroną
dziedzictwa narodowego. Na ten rok zaplanowano wykonanie remontu

Tegoroczna inwestycja budowy barierek ochronnych w Maniowie, za której
posadowienie dziękowała wójtowi podczas sesji sołtys wsi Adela Delewicz

Wykonana inwestycja budowy drogi na ul. Stromej w Jaczowie

także most na skrzyżowaniu ul. Szkolnej i Głównej w Jaczowie oraz mostki
wraz z wjazdami na ul. Szkolnej. Sukcesywnie budowane będą także drogi
na nowych osiedlach w Jerzmanowej i Jaczowie. W tegorocznym budżecie
zarezerwowano środki na dokumentację projektową dotyczącą m. in. budowy ul. Kwiatowej w Jaczowie, ul. Malinowej, Porzeczkowej i Borówkowej w Jerzmanowej, drogi w Łagoszowie Małym i Kurowicach. W tej
ostatniej miejscowości zostanie przebudowana także droga prowadząca
do cmentarza. Ujęliśmy także środki, którymi partycypować będziemy
w inwestycjach powiatowych – informuje wójt Lesław Golba – wspólnie ze

dachu na pałacu w Jerzmanowej, rozpoczęcie budowy świetlic wiejskich
w Gaikach i Łagoszowie Małym, budowę sceny przy WDK w Jaczowie oraz
wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę obiektu Wiejskiego
Domu Kultury w Kurowicach. Na ostatniej sesji radni przegłosowali
nowe zadanie jakim jest przygotowanie dokumentacji na przebudowę
dużej stodoły i obory, znajdujących się przy ul. Obiszowskiej w ramach
zakupionego zespołu pałacowo-parkowego, w których powstanie świetlica wiejska dla mieszkańców Jerzmanowej.
Do ważniejszych inwestycji wójt gminy L. Golba zalicza także
budowę ośrodka zdrowia (w tym roku planuje się wykonanie projektu),
zagospodarowanie terenu przy gimnazjum oraz najbardziej oczekiwaną
przez parafian jak i społeczność szkolną inwestycję budowy parkingu przy
szkołach w Jerzmanowej.
W tegorocznym budżecie – podkreśla wójt – zabezpieczyliśmy także
środki, o które postulują mieszkańcy by wzmocnić m. in. estetykę swoich wsi
a także bezpieczeństwo. Uchwała budżetowa ujmuje więc wydatki związane
z wykonaniem monitoringu w Potoczku, budowę wiaty rekreacyjnej
w Jerzmanowej, wyposażenie placów zabaw w Smardzowie i Kurowicach.
Zadbano także o infrastrukturę sportową i na ten cel przygotowano
budżet przekraczający 439 tys. zł. Przy Publocznym Gminazjum w Jerzmnowej
przebudowane zostanie boisko, które od chwili powstania nie spełnia swojej
roli ze względu na złą nawierzchnię. Boisko w Jaczowie wzbogaci się o instalację
nawadniającą płytę, a boiska w Jerzmanowej i Łagoszowie Małym o barierki ochronne. W Gaikach wybudowane zostanie boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową, a tereny rekreacyjne w Maniowie i Jerzmanowej
wyposażone zostaną w urządzenia siłowni zewnętrznych.

Zatoczki autobusowe to ważny elementy infrastruktury drogowej
zwiększający bezpieczeństwo mieszkańców

starostwem głogowskim realizowana będzie budowa chodnika wraz z przestawieniem muru w Kurowicach, budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem w Maniowie oraz duża inwestycja w postaci remontu i przebudowy ul.
Obiszowskiej, począwszy od ul. Głogowskiej aż do granic powiatu głogowskiego.
Wzorem roku ubiegłego budżet gminy sfinansuje także zadania
w zakresie infrastruktury oświetleniowej. W punkty świetle zaopatrzone
zostaną ulice: Księżycowa i Spadzista w Jaczowie. Dodatkowe oświetlenie
powstanie na ul. Głównej w Jaczowie, na ul. Głogowskiej i Parkowej w Jerzmanowej oraz w Bądzowie.
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Zapobiec niszczeniu,
przywrócić mieszkańcom
Zaniedbane wnętrza XVIII-wiecznego pałacu, odrywające się tynki, zakrzaczony
dziedziniec, znaczne ubytki w starodrzewach i panujący wszem bałagan to pozostałości po niedawnym właścicielu zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej.
Nowy właściciel musi teraz nie tylko zapobiec dalszej dewastacji obiektów ale i odpierać
ataki niezadowolonych mieszkańców.
Chyba każdemu kto ceni zabytki i miał
okazję stanąć w bliskości pałacu w Jerzmanowej wzruszenie ściskało gardło. Od lat nieremontowany obiekt niszczał, a wokół niego rósł bałagan. I to nie tylko ten wizerunkowy, dostrzegalny gołym okiem, ale też ten związany z kolejnymi zarządcami i właścicielami. Odnosiło się
wrażenie, że pozostawiony jest sam sobie. Do dziś
władzom kadencji lat 90-tych zarzuca się brak
zdecydowania w sprawie zakupu obiektu oraz
troski o zabytek. I choć wraz z nowymi właścicielami pojawiała się nadzieja na odbudowę pałacu
i ochronę parku, niestety okazywała się złudna.
„Nadgryziony” zębem czasu i nie tylko,
zakupiony został przez obecne władze jako potencjał kulturowy. Potencjał ważny dla lokalnego
społeczeństwa i na tyle nie zniszczony by można go
było sukcesywnie naprawiać. Wraz z pierwszymi
informacjami sprawa pałacu nabrała różnych
kolorów. Jedni widzieli to w pozytywnych barwach, dostrzegając w nim ogromne możliwości
i szanse, inni zaś tylko w czarnym kolorze,
twierdząc że wartość zabytku jest niewspółmierna
do jego ceny i wróżąc, że remont doprowadzi do
finansowej zapaści samorządu. Kto wygra w tej
walce na słowa i wróżby?
Wójt Lesław Golba przekonuje, że
obiekt jest trafną inwestycją. Posiada wiele
cennych elementów architektonicznych. Pałac
ukrywa przed okiem zwykłego obserwatora
przepiękne malowidła sufitowe, balustrady, wiekowe schody, naścienne ornamenty i zdobienia.
Cenne są także zasoby roślinne. W parku, wyciętym częściowo z drzew, zachowały się pojedyncze zabytkowe drzewa, o które trzeba teraz
szczególnie zadbać.
Poprzedni właściciel pałacu wyprowadził się i wymeldował. Gmina uregulowała
wszystkie należności związane z zakupem pałacu,
parku i zabudowań gospodarczych – co ważne
nie zaciągając żadnego kredytu i nie rezygnując
z innych inwestycji. Mieszkańcy mówią, że to była
bardzo dobra decyzja, „Strzał w dziesiątkę”. Są
pełni uznania, że w ogóle udało się doprowadzić
do kupna i gmina stała się właścicielem – dzielił
się podczas sesji opiniami mieszkańców wójt.
Zapewniał także, że rozmowy z właścicielem
nie były łatwe. Pierwsza cena jaką usłyszałem od
Pana Stanisława Dubowskiego za pałac z parkiem i zabudowaniami wyniosła 5 mln. zł.
Powiedziałem wówczas, że jeżeli mamy usiąść do
stołu negocjacji musi tę cenę mocno obniżyć (..) Od
maja do września ub.r. odbyły się cztery negocjacje

i renegocjacje. Wszystkie
były bardzo trudne ze
względu na duży stopień
skomplikowania sytuacji
prawnej nieruchomości.
Nieprawdą jest publiczne
mówienie przez radnego
Pawła Zwolińskiego, że
żadnych negocjacji nie
było i w jakimś dziwnym
ekspresowym tempie gmina kupiła pałac – dementował plotki wójt i podziękował 14 radnym,
którzy oddali swój głos
za kupnem pałacu. Wasza zgoda była bardzo
ważna, bez niej nie mógłbym 6 października ub. r.
złożyć podpisu pod umową zakupu pałacu. Jestem
przekonany, że wspólnie w najbliższych latach uda
nam się wykonać całokształt prac remontowych
i rewitalizacyjnych, które pozwolą cieszyć się
nam, naszym dzieciom i wnukom tym dobrem
narodowym. Nie zapominajmy o tym jaki był cel
zakupu pałacu. Będzie tam siedziba Gminnego
Centrum Kultury. Gdybyśmy nie kupili pałacu
musielibyśmy niebawem przystąpić do budowy
nowego ośrodka kultury, który kosztowałby nas
miliony – dodał wójt.
Gmina przystąpiła już do wykonania
pierwszych prac, skupiając się głównie na najpilniejszych remontach pałacu oraz porządkowaniu
jego otoczenia. Chcemy w tym roku opracować dokumentacje projektowo-kosztorysowe by móc składać wnioski o środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont elewacji zewnętrznej i stolarki okiennej oraz z Funduszu Ochro-

Drzwi wejściowe do pałacu

ny Środowiska na rewitalizację parku – informuje
wójt – Jesienią mają być ogłoszone odpowiednie
nabory, dlatego musimy być przygotowani. Chcemy także w tym roku przede wszystkim wykonać
remont mansardowego dachu na pałacu oraz
uporządkować teren parku i teren przy zabudowaniach gospodarczych. Złożyliśmy już wniosek
do Marszałka o dofinansowanie tego zadania
z funduszy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego. Wójt zwrócił się także z wnioskiem
do legnickiego konserwatora zabytków o wpisanie stodoły i obory zlokalizowanych przy ul. Obiszowskiej do rejestru zabytków. Pozwoli to na
pozyskanie środków zewnętrznych na świetlicę
wiejską w ramach centrum aktywności wiejskiej. Do końca kwietnia br. przewiduje się przeprowadzenie prac porządkowych w parku, wycinkę samosiejek, przycięcie drzew w otoczeniu
pałacu. W najbliższym czasie zaadaptowane zostaną pomieszczenia gospodarcze na potrzeby
Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Ozdobne balustrady
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JERZMANOWSKA PODSTAWÓWKA

PODBIŁA POLSKĘ

Swój wielki sukces Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej zawdzięcza
nauczycielce języka polskiego – p. Barbarze Tuczyńskiej, której projekt na najciekawsze
zajęcia był najlepszy w Polsce.
„Szkoła na czasie, epodręczniki w klasie” tak
brzmiał ogólnopolski konkurs
na najciekawsze zajęcia z wykorzystaniem
e-podręczników,
zorganizowany przez Ośrodek
Rozwoju Edukacji w Warszawie
i biblioteki pedagogiczne. Nauczycielka wraz ze swoimi uczniami
z klasy VI dowiedli, że stanowią
świetny team, który potrafi wykorzystać najnowsze techniki
multimedialne, świetnie się przy
tym bawiąc i edukując. W ramach
pracy z e-podręcznikami, na języku
polskim
uczniowie
zwiedzali
wirtualne muzeum realizując temat
„W galerii sztuki”. Na zajęciach
komputerowych uczniowie tworzyli
własne portrety w stylu pop-art.,
a wydrukowane prace oraz plakaty przygotowane przez uczestników kółka dziennikarskiego
zostały wystawione w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Jerzmanowej – informuje Barbara
Tuczyńska – autorka konkursowego scenariusza zajęć. Konkurs
rozstrzygano w trzech etapach:
szkolnym, wojewódzkim i ogólno-

polskim. Komisja konkursowa na etapie ogólnopolskim wyłoniła
11 laureatów oraz przyznała 2 nagrody dodatkowe.
Wygraną w postaci 30 tabletów i okolicznościowych
tabliczek za zajęcie I miejsca
w kategorii klas IV –
VI uczniowie wraz ze
swoją polonistką oraz
dyrektorem szkoły –
Mariolą Tuz odebrali
22
stycznia
2016r.
podczas uroczystej gali w Warszawie. Oprócz wspaniałej promocji szkoły, na forum
zaproszonych
gości,
uczniowie mieli okazję
poznać dostojne grono
reprezentujące organizatorów i partnerów
konkursu: dyrektora ORE dr hab.
Marka Piotrowskiego (E-podręczniki
– świat w dwóch kliknięciach),
Marcina Bochenka – dyrektora
Projektów Strategicznych w NASK,
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AUTOBUS, CZERWONY, ULICAMI MOJEJ WIOSKI MKNIE
Tytułowe słowa popularnej piosenki można odnieść do nowego przedsięwzięcia realizowanego
przez gminę Jerzmanowa we współpracy z gminą miejską Głogów. Po ponad rocznych rozmowach
mieszkańcy Jaczowa i Smardzowa mają już łatwiejszy dojazd do miasta.
Dnia 29 lutego br. uruchomiono linię autobusową relacji
Głogów – Jaczów – Smardzów. Podmiejska linia „52” utworzona została
eksperymentalnie do 30 czerwca br. Tabor przygotowano głównie
dla młodzieży uczęszczającej do szkół ponadgimnazjalnych oraz dla
osób mających trudności komunikacyjne. Autobusy kursują pięć razy
dziennie w dni powszednie i trzy razy dziennie w soboty. Ilość kursów
i godziny jazdy wynikają z przeprowadzonych konsultacji z mieszkańcami
obu miejscowości. Koszt kursowania autobusów do 30 czerwca br.
wyniesie 19.400 zł. Płacimy jako gmina tylko za kilometry przejechane
w granicach administracyjnych naszej gminy – tłumaczy wójt Lesław Golba.

Prowadzona ewidencja liczby podróżujących będzie wyznacznikiem do
podjęcia dalszych rozmów z miejską spółką zarządzającą komunikacją
publiczną. Jeżeli niektóre kursy nie będą miały pasażerów zostaną usunięte
– informuje wójt. Dane liczbowe z pierwszego tygodnia kursowania
autobusów nie są rewelacyjne jeśli chodzi o liczbę pasażerów. Od 29
lutego do 6 marca odbyło się 28 kursów, którymi przejechało zaledwie
80 osób. Łatwo policzyć, że średnio na jednym kursie jechało niespełna
3 osoby. Może kolejne tygodnie przyniosą zwiększenie zainteresowania
mieszkańców. Po sygnałach od mieszkańców zmieniona została godzina
odjazdu pierwszego autobusu ze Smardzowa z 7.00 na 7.15

TURNUSY REHABILITACYJNE
Dom Uzdrowienia Chorych w Głogowie gościł osoby starsze i wymagające rehabilitacji z terenu
gminy Jerzmanowa. Akcję zainicjował kilka lat temu Proboszcz Parafii pw. Św. Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza w Jaczowie – ks. Piotr Matus.
Tegoroczny turnus rozpoczął się 1 marca. Do Głogowa przyjechała grupa jaczowskich parafian, których trapią problemy zdrowotne, głównie
dotyczące układu neurologicznego i kostnego. Niektórzy z nich spędzają taki dwutygodniowy odpoczynek po raz kolejny. W Domu Uzdrowienia
Chorych otrzymują kompleksową opiekę związaną z zakwaterowaniem i wyżywieniem, także pakiet usług rehabilitacyjnych. Korzystają z zabiegów,
masaży, inhalacji. Pod okiem specjalistów, fizykoterapeutów oraz rehabilitantów dochodzą do zdrowia, odzyskują siły witalne oraz wypoczywają.
Oprócz warunków zbliżonych do sanatoryjnych ważnym elementem pobytu kuracjuszy była integracja. Dla grupy mieszkańców gminy przygotowany został program uatrakcyjniający pobyt. Wolny czas spędzano na zabawach integrujących grupę, zajęciach edukacyjnych, rękodzielniczych.
Uczniowie klasy VI wśród laureatów konkursu

dr Joannę Lizut z Wyższej Szkoły
Pedagogicznej im. J. Korczaka
w Warszawie oraz Małgorzatę
Szybalską – dyrektora Departamentu Jakości Edukacji MEN.

W uznaniu za promocję szkoły i gminy wójt Lesław Golba sfinansował transport na uroczystość wręczenia
nagród.

SPOTKANIE
AUTORSKIE
Prezent z okazji Dnia Kobiet dla swoich
stałych czytelniczek przygotowała
biblioteka publiczna
w Jerzmanowej.

Udział w tym konkursie nie byłby możliwy, gdyby nie dobre wyposażenie
szkoły w sprzęt multimedialny – podkreślała Barbara Tuczyńska
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Reprezentanci kl. VI wraz z nauczycielką B. Tuczyńską
i dyrektorem, Mariolą Tuz

Spotkanie autorskie (09.03.) z pisarką Bożeną Pajdosz było
niespodzianką zarówno dla pań, które po raz pierwszy zetknęły się z jej
książką jak i dla tych, które usłyszały, że „Pisane nocą” powstało w Jakubowie,
gdzie autorka od kilku lat mieszka i wraz z synem prowadzi winnicę. Zgodnie
z recenzją na odwrocie książka jest wzruszającą opowieścią o radzeniu sobie
z bólem życia po stracie ukochanego męża, o walce z jego chorobą i o godzeniu
się ze sobą. Autorka opowiedziała, że po części książka stała się dla niej
autoterapią po stracie męża – człowieka niezwykle zdolnego, pomysłowego,
lubianego i szanowanego, ale podkreśliła, że oprócz wątków prywatnych
zawiera dużo fikcji. Autorka opowiedziała także o trudach wydania książki,
współpracy z wydawnictwem, recenzjach jakie otrzymuje książka. Jest
bogatsza w doświadczenie, którego nie posiadała siadając do pisania swojej
debiutanckiej książki. Spotkania z czytelnikami są dla autorki bardzo cenne
i zachęcają do pracy nad kolejnymi powieściami.
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PROGRAM RODZINA
RUSZYŁ OD KWIETNIA

500+

Program narodowy pomocy państwa w wychowaniu dzieci „Rodzina 500 plus”
z obietnicy wyborczej stał się realnym świadczeniem dla rodziców. Szacuje się, że
w naszej gminie z programu skorzysta 590 dzieci. Świadczenie wychowawcze wynosi
500 złotych miesięcznie na dziecko do dnia ukończenia 18-go roku życia.
w których dochód na osobę nie przekroczy 800 zł lub 1200 zł
w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne
lub dziecko powyżej 16-go roku życia legitymujące się
orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym orzeczeniem o
niepełnosprawności.
3.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

• dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
• dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej
całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej

• członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny
za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej
– świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Realizacja programu spoczywa na samorządach. Niezwykle
ważny był więc udział przedstawicieli jerzmanowskiego samorządu
w spotkaniu z wiceministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wójt
Lesław Golba, Skarbnik – Danuta Bednarz i kierownik GOPS – Maria
Boczula, którzy wzięli udział w spotkaniu 24 lutego br. w Urzędzie
Wojewódzkim we Wrocławiu ocenili je jako bardzo merytoryczne
i w całości dające odpowiedzi na nurtujące pytania.
Zadania związane z realizacją programu w gminie Jerzmanowa
wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Instytucja ta jest
dobrze przygotowana organizacyjnie i finansowo, by terminowo
wypłacać świadczenia rodzinom z gminy. Otrzymaliśmy już środki na
tzw. rozruch programu w wysokości 8.100 zł oraz wstępną dotację na wypłatę świadczeń w kwocie ponad 1.8 mln. Środki na wypłatę świadczeń
pochodzą i w całości będą pochodzić z budżetu państwa. Realizacja
programu nie będzie w żadnej mierze obciążać budżetu gminy –
poinformował wójt Lesław Golba.
GOPS jest przygotowany na realizację zadań związanych
z wdrożeniem i realizacją programu – zapewnia Maria Boczula, kierownik.
Wskazuje także, że szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się
o świadczenie, trybu otrzymywania środków można uzyskać telefonicznie lub znaleźć na stronie internetowej MRPiPS.

Poniżej ważniejsze informacje
dotyczące ubiegania się o świadczenie:
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1.

Uprawnionym wnioskodawcą jest jeden z rodziców, opiekun
prawny lub faktyczny dziecka (osoba, która opiekuje się
dzieckiem i wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie
dziecka).

2.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na
drugie i kolejne dziecko dochód rodziny nie jest brany pod
uwagę. Świadczenie przysługuje również na pierwsze dziecko
(najstarsze dziecko w rodzinie do ukończenia przez nie 18-go
roku życia) lub jedyne dziecko w rodzinie w przypadku rodzin,

Wnioski i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego mogą być składane w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jerzmanowej (ul. Głogowska 7) oraz za pomocą systemu
teleinformatycznego:
1)
2)

3)

udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych przy
pomocy Platformy Usług Elektronicznych– PUE)
banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną
spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji
innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na
stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra
właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem
właściwym do spraw informatyzacji

Informacje w sprawie dokumentów niezbędnych przy
ubieganiu się o świadczenie wychowawcze można
uzyskać w GOPS w Jerzmanowej pod nr telefonu
76 8 33 60 50
W stosunku do osób pobierających zasiłek rodzinny
lub specjalny zasiłek opiekuńczy w GOPS w Jerzmanowej do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego nie są wymagane dodatkowe dokumenty.
Aktualne informacje na temat programu 500+ są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej:

www.mpips.gov.pl

www.jerzmanowa.com.pl
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Mieszkańcy konstruują mapę

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa wzięli udział w konsultacjach społecznego programu,
którego celem jest opracowanie „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce”.
Finalnym efektem dyskusji było wskazanie największych zagrożeń na terenie gminy.
W dyskusji wzięło udział 10 osób; głównie byli to sołtysi wsi
oraz społeczni liderzy, którzy z zaangażowaniem podchodzą do spraw
związanych z poprawą porządku publicznego. Moderatorem dyskusji był
Bogdan Kaleta – przedstawiciel KPP w Głogowie.
Celem prowadzonych konsultacji jest stworzenie jednolitego
systemu wizualnego w formie mapy zagrożeń, zamieszczonej na stronach
powiatowych i wojewódzkich komend policyjnych. Posługując się taką
mapą każdy mieszkaniec danej gminy będzie mógł zobaczyć jakie zagrożenia
występują na terenie gdzie zamieszkuje. Tam będzie można znaleźć miejsca
zagrożone przestępczością pospolitą: kradzieżami, włamaniami, rozbojami,
niszczeniem mienia, a także miejsca, w których najczęściej dochodzi do
uciążliwych wykroczeń, w tym również drogowych. Na mapach zostaną
wskazane odcinki dróg niebezpiecznych. Już na samy początku spotkania
mieszkańcy Gminy Jerzmanowa wskazali, że czują się zagrożeni poziomem
bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej 329. To zdominowało spotkanie –
podkreślił Bogdan Kaleta – mieszkańcy mówili także o tym, że skrzyżowania
tej drogi z drogą lokalną prowadzącą w kierunku Łagoszowa Małego jest
miejscem niebezpiecznym. Wnioskowali o zwiększoną liczbę patroli na tym
skrzyżowaniu i częstszą obecność policjantów.

Jak wynika z rozmowy z przedstawicielem głogowskiej KPP
wszystkie wnioski i sugestie zostaną przekazane odpowiednim służbom policyjnym, które podejmą odpowiednie działania, mieszczące się w zakresie
możliwości technicznych i personalnych komendy. Na pewno owocem tego
spotkania będzie zwiększona obecność policjantów na drodze 329 – dodaje
inspektor. Do końca bieżącego roku zakupiony zostanie radiowóz nieoznakowany z videorejestratorem, wspierany także przez oznakowaną Alfę. Zdaniem
policji będzie to dyscyplinowało kierowców, bo chodzi o ty by nie przekraczali
prędkości, jeździli bezpiecznie i zachowywali się kulturalnie. Większość zdarzeń
drogowych bierze się z braku kultury i wyobraźni – dodaje B.Kaleta.

STRAŻACY OCHOTNICY PODSUMOWALI I WYBRALI

W pierwszym kwartale 2016 roku we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy
Jerzmanowa odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze kończące 5-letnią kadencję 2011-2016.
W każdym z zebrań uczestniczyli druhowie, zarząd jednostki,
przedstawiciele Zarządu Gminnego
OSP, przedstawiciel Państwowej Straży Państwowej w Głogowie oraz Wójt
Gminy Jerzmanowa. W części sprawozdawczej Zarząd poszczególnych
jednostek przedstawił sprawozdanie
z działalności w roku 2015, sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
Komisji Rewizyjnej oraz plan działalności na rok 2016. Po przedstawieniu powyższych sprawozdań
zostały udzielone absolutoria dla
Zarządów jednostek za rok 2015.
W drugiej części zebrania
każda z jednostek przystąpiła do wyboru nowego Zarządu na kolejną
kadencje trwającą 5 lat tj. 2016-2021.
Na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w Jaczowie i Jerzmanowej wójt Lesław Golba oficjalnie wręczył dla druhów z powyższych jednostek zaświadczenia o ukończeniu szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP.
Szkolenie zostało przeprowadzone
przez Komendę Powiatową Straży
Pożarnej w Głogowie. Uhonorowanymi druhami z OSP Jaczów byli:
Kuczyński Adrian i Krystian, Przebięda Marcin oraz Gumienny Łukasz, natomiast z jednostki OSP Jerzmanowa Rusiecki Dawid, Pawłowski Dawid oraz Sinkiewicz Mateusz.

Zebrania były okazją do
podziękowania naszym strażakom za
ich służbę. Wójt dziękował wszystkim
Zarządom i druhom za ciągłe podnoszenie gotowości bojowej, zaangażowanie z jakim podchodzą do
służby i przygotowaniu do zawodów
sportowo-pożarniczych oraz pomoc
przy organizacji różnego rodzaju
imprez gminnych.

OSP Jaczów

(zebranie 9.01.2016r.)

Zarząd OSP

Prezes
–Józef Przebięda
Wiceprezes-Naczelnik –Waldemar Budziszewski
Sekretarz
–Jerzy Wolski
Skarbnik
–Adam Bielski
Gospodarz
–Jacek Dziedzic
Członek Zarządu –Dariusz Śmigaj

Komisja Rewizyjna OSP
Przewodniczący –Marcin Przebięda
Sekretarz
–Władysław Wolski
Członek
–Łukasz Gumienny

OSP Jerzmanowa

(zebranie 22.01.2016r.)
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
OSP Jaczów

Składy nowo wybranych Zarządów
w poszczególnych jednostkach:

OSP Kurów Mały

(zebranie 8.01.2016r.)

Zarząd OSP

Prezes
–Józef Czyż
Wiceprezes-Naczelnik –Marcin Nester
Skarbnik
–Wiesław Rzepa
Członek Zarządu –Stanisław Grębski
Członek Zarządu –Magdalena Nester

Komisja Rewizyjna OSP
Przewodniczący –Janusz Maciejewski
Sekretarz
–Józef Grębski
Członek
–Wiktor Koszko

Zarząd OSP

Prezes
–Zenobiusz Zachmyc
Wiceprezes-Naczelnik –Dawid Pawłowski
Zastępca Naczelnika –Daniel Lindecki
Sekretarz
–Stefan Sierkiewicz
Skarbnik
–Stefan Nyk
Członek Zarządu –Tomasz Pawłowski

Skarbnik
–Piotr Isztwan
Komisja Rewizyjna OSP
Przewodniczący –Marcin Rysz
Wiceprzewodniczący –Ireneusz Piórkowski
Sekretarz
–Paweł Jaworek

OSP Smardzów
(11.03.2016r.)

Zarząd OSP

Prezes
–Paweł Pasternak
Wiceprezes-Naczelnik –Mateusz Kiełb
Sekretarz
–Robert Molka
Skarbnik
–Krzysztof Kuczyński
Członek Zarządu –Mateusz Mikuś

Komisja Rewizyjna OSP
Przewodniczący –Grzegorz Malczyński
Sekretarz
–Paweł Ociepa
Członek
–Paweł Malczyński

Komisja Rewizyjna OSP
Przewodniczący –Stanisław Wełpa
Sekretarz
–Tomasz Czyż
Członek
–Sławomir Nyk

OSP Bądzów

(zebranie 12.02.2016r.)

Zarząd OSP

Prezes
–Stanisław Rysz
Wiceprezes-Naczelnik –Paweł Nawrot
Sekretarz
–Bartosz Kołtowski

Zebranie sprawozdawcze OSP
w Jerzmanowej
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WYJAZDOWE SPOTKANIA Z

KULTURĄ I SZTUKĄ

Wyjazdem na spektakl „Przyjazne dusze” zapoczątkowano cykl spotkań z teatrem, filharmonią,
operą a także kinem, które są poza zasięgiem przeciętnego mieszkańca gminy Jerzmanowa.
W niedzielny wieczór (28.02) 19 – osobowa grupa miłośników sceny teatralnej skorzystała z zaproszenia
Wrocławskiego Teatru Komedia. Sztuka „Przyjazne dusze” w reżyserii Pawła Okońskiego – jednego z założycieli Teatru
Komedia bawiła ale i momentami wzruszała. Miła romantyczna komedia pobudziła do refleksji na przemijaniem i utratą
tego co ulotne w życiu na ziemi. Doskonała gra aktorska, świetna obsada na tyle zachwyciła publiczność, która po brzegi
zapełniła salę teatralną, by ostatnie chwile z aktorami spędzić na stojąco, z radosnymi podrygiwaniami oraz z owacjami.
Należały się wszystkim aktorom, ale w szczególności Emilii Krakowskiej, która 20 lutego br. obchodziła swoje urodziny.
Związana od 10 lat z Teatrem Komedia zaraża życiowym optymizmem, nawiązuje doskonałą relację z publicznością
podkreślając, że dla niej „najlepszy rząd to każdy, wypełniony przez publiczność”.
Organizatorem wyjazdu do Wrocławia było Gminne Centrum Kultury, które w swojej ofercie posiada
comiesięczne spotkania z kulturą i sztuką. Zachęcać będziemy do korzystania z ofert, które dla wielu są nieosiągalne lub
trudno dostępne, choćby poprzez kosztowny transport. Nie zraża nas liczba uczestników wyjazdów. Chcemy w ten sposób
ułatwić mieszkańcom spotkania z teatrem, muzyką, dziedzictwem kulturowym i zabytkami – podsumowuje pierwszy wyjazd
dyrektor GCK, Barbara Reszczyńska.

www.jerzmanowa.com.pl

PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej działa od trzech miesięcy. To zarówno czas wytężonej
pracy administracyjnej jak i realizacji pierwszych przedsięwzięć kulturalnych.

Dzieci były zachwycone treningiem pod okiem
mistrzyni Andżeliki Wójcik

Zespół JEZZMANOWA w muzycznej podróży po „polskiej mapie kolędowania” dojechał
do finałowych przesłuchań Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Zespół Jezzmanowa z dyplomem za udział w 22
Międzynarodowym Konkursie Kolęd i Pastorałek

Będzin (woj. śląskie) zwany Polską
Stolicą Kolędy gościł finalistów z 37 ośrodków
eliminacyjnych z Polski, Ukrainy i Białorusi.
Wśród solistów, duetów i zespołów znalazła się
piątka młodych muzyków z Zespołu „JEZZMANOWA”. W eliminacjach do tegorocznego
festiwalu wzięło udział prawie 2 tys. wykonawców,
którzy prezentowali się przed komisjami
konkursowymi w całym kraju. Nasz zespół został
wybrany w eliminacjach prowadzonych przez
Młodzieżowe Centrum Kultury w Legnicy. Do

wszyscy do stajenki” – kolędy, które w brzmieniu
instrumentalnym nabrały zupełnie nowego, oryginalnego brzmienia.
Udział Zespołu w konkursie międzynarodowym to ogromne wyróżnienie dla naszych młodych artystów. Dlatego trzeba wspierać ich działania
i zachęcać do jeszcze większego rozwoju – podkreśla
wójt Lesław Golba, który w dowód uznania sfinansował wyjazd Zespołu na międzynarodowy finał.

Bardzo ważnym elementem działalności nowo powołanego GCK było przejęcie
świetlic wiejskich, które dotychczas były
utrzymywane i administrowane przez urząd
gminy. Został opracowany nowy regulamin
korzystania z tych obiektów oraz zasady odpłatności za wynajmy. Zatrudnieni zostali animatorzy świetlic wiejskich – informuje dyrektor,
Barbara Reszczyńska. Zadaniem animatorów
świetlic jest opieka i utrzymanie obiektów
w czystości a także inicjowanie działań polegających na integracji mieszkańców.

Występ Zespołu JEZZMANOWA
podczas finałowych przesłuchań w Będzinie

Uczniowie klas trzecich SP w Jerzmanowej zaproszeni zostali na warsztaty zdobienia pisanek.
Inicjatorkami zajęć były panie pracujące w bibliotece w Jerzmanowej.
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GCK prowadzi patronat nad działalnością
Zespołu JACZOWIACY

w zajęcia wyjazdowe na basen do Polkowic,
seanse filmowe w kinie HELIOS oraz naukę
jazdy na łyżwach zorganizowaną przy udziale
trenerki Andżeliki Wójcik – wicemistrzyni Polski
juniorów w łyżwiarstwie szybkim.
Od stycznia realizowane są zajęcia
artystyczne i rękodzielnicze prowadzone przez instruktorów. W każdej ze świetlic wiejskich, a także w domach kultury i bibliotece prowadzone są

Podczas warsztatów wykonywania kraszanek
organizowanych dla dzieci w bibliotece
w Jerzmanowej

ŁEMKOWSKIE WZORNICTWO NA PISANKACH

Dzieci z zaangażowaniem
naśladowały Urszulę Sinkowską

buje stałego kontaktu z mieszkańcami. Została
więc uruchomiona strona internetowa oraz facebook. Narzędzia te ułatwią kontakt z mieszkańcami, dzięki czemu uzyskamy podpowiedź czego
mieszkańcy oczekują w zakresie upowszechniania
kultury i czytelnictwa. Oprócz zapowiedzi imprez,
relacji z wydarzeń zamieszczane będą ankiety, za
pomocą których badać będziemy zapotrzebowanie
i pod to przygotowywać konkretne zadania. Jestem

Największym wyzwaniem pierwszych
styczniowych dni było dopięcie spraw związanych
z reorganizacją instytucji. Aneksowanie trwających umów, ustalanie regulaminów będących
podstawą funkcjonowania jednostki, a także
realizacja zobowiązań wynikających ze zmiany
organizacyjnej GCK stanowiły priorytetowe
zadania nowego dyrektora i pracowników.

Międzynarodowe kolędowanie zespołu jezzmanowa
finałowych przesłuchań, które miały miejsce od
14 do 17 stycznia br. w Będzinie trafiło ponad 100
wykonawców – informuje Janeta Białek, mama
Wiktorii – wokalistki Zespołu.
Jak pisze „Gość Legnicki” (01/2016),
relacjonujący regionalne przesłuchania konkursowe, „jury czuwało nie tylko nad jakością muzyczną utworów. Bardzo ważne było, aby wykonawcy trzymali się ściśle założeń regulaminu w doborze repertuaru. Pilnowaliśmy, aby na scenie obecne były
wyłącznie kolędy i pastorałki,
a nie np. piosenki o zimie –
mówi ks. Daniel Gołębiewski
z legnickiej parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego,
który już po raz trzeci juroruje
w tym konkursie”.
Zespół JEZZMANOWA na finałowe przesłuchania przygotował utwory:
„Cicha Noc”, „Przybieżeli do
Betlejem” oraz „Pójdźmy

Gmina Jerzmanowa

Warsztaty malowania pisanek (25.02) przeprowadziła Urszula
Sinkowska, mieszkanka Przemkowa. Swoją wiedzą i umiejętnościami
instruktorka podzieliła się z uczniami klas trzecich Szkoły Podstawowej
w Jerzmanowej. Pani Urszula maluje jajka techniką batikową, która polega
na ozdabianiu pisanek woskiem i ścieraniu go. Tworząc łemkowskie pisanki
czerpie z etnicznego wzornictwa – opowiada Patrycja Barna, starszy
bibliotekarz. Dzieci miały okazję przekonać się jak trudne i czasochłonne
jest wykonanie pisanki wspomnianą techniką. Pod czujnym okiem
prowadzącej warsztaty każdy z 27 uczestników wykonał dwie kolorowe
pisanki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze a uczestnicy dokładali
starań aby w swej pracy choć trochę zbliżyć się do pisanek wykonanych przez
Panią Urszulę – dodaje P. Barna.

Część arcydzieł została przekazana
na Jarmark Wielkanocny w Jaczowie

Nie żałował ten kto przyjął zaproszenie GCK
na warsztaty cyrkowe

Planowane działania związane z cyklicznymi i stałymi formami upowszechniania
kultury zawarte zostały w Rocznym Programie
Działalności GCK. Wskazuje on przedsięwzięcia,
które realizowane będą w roku bieżącym. Dotychczas z bardzo dobrym oddźwiękiem społecznym zorganizowane zostały imprezy takie
jak: Dzień Babci i Dziadka w Jaczowie, Bal Emeryta i Rencisty w Maniowie, Jarmark Wielkanocny w Jaczowie.
W lutym br. zrealizowana została oferta
skierowana do dzieci w okresie ferii zimowych.
Drugi tydzień szkolnej przerwy obfitował m.in.

zajęcia adresowane zarówno do osób dorosłych
jak i dzieci. Odpowiadając na sygnały i potrzeby
mieszkańców zorganizowaliśmy zajęcia kulinarne
i rękodzielnicze. Do naszej oferty staramy się
wprowadzać nowatorskie metody, dotychczas nie
stosowane na zajęciach w naszych świetlicach;
jak dotąd zainteresowani skorzystali z nauki
druciarsta i shibbi chic – informuje dyrektor GCK.
Praca w instytucji kultury posiada swoją
specyfikę, jest w ciągłym ruchu i nie przyjmuje
stagnacji. By stworzyć dobrą ofertę GCK potrze-

„Internet nie tylko dla młodych” – kurs komputerowointernetowy w bibliotece w Jerzmanowej

przekonana, że mieszkańcy będą także częściej śledzili nasze ogłoszenia w internecie, radiu czy na
tablicach sołeckich i zechcą korzystać z przygotowanej dla nich oferty – dodaje dyrektor.
Najbliższe miesiące dla GCK będą
jeszcze bardziej pracowite. W planach są
imprezy plenerowe, organizowane w znacznej
większości w soboty, kino letnie, wyjazdowe
spotkania z teatrem, operą, filharmonią, zasobami muzealnymi. W świetlicach wiejskich
powstaną punkty wypożyczeń bibliotecznego
księgozbioru, wzbogaconego już w tym roku
o ponad 100 pozycji książkowych. Ruszyły
zajęcia koła filmowego i wokalnego.
Przed GCK ogromne wyzwanie
logistyczno – organizacyjne polegające na przygotowaniu pobytu gości, którzy wezmą udział
w Światowych Dniach Młodzieży, a swoje spotkanie z Polską rozpoczną od gminy Jerzmanowa.
Przewidujemy pobyt gości z Senegalu oraz z par-

Zajęcia kulinarne w Maniowie

Warsztaty shabby chic w Kurowie Małym

tnerskiej Gminy Rietz-Neundorf, dla których we
współpracy z jaczowską parafią przygotujemy różnorodne atrakcje. Zwieńczeniem ich pobytu będzie
Festiwal Kultur, na który już dzisiaj zapraszam
mieszkańców gminy – informuje B. Reszczyńska.
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KARNAWAŁOWE SPOTKANIE
SENIORÓW
Największym wydarzeniem iventowym tegorocznego karnawału w gminie

www.jerzmanowa.com.pl

Gmina Jerzmanowa

Jak przystało na bal jego głównym elementem były tańce. Seniorzy licznie zapełniali parkiet od początku imprezy aż po jej zakończenie.
Szaleństwu sprzyjała przestronna sala i komfortowe warunki do zabawy.

Jerzmanowa był Bal Emeryta i Rencisty. Wzięło w nim udział ponad
100 osób ze wszystkich miejscowości gminy.

Impreza zorganizowana przez Gminne Centrum Kultury odbyła się w sobotnie
popołudnie (6.02.) w świetlicy wiejskiej w Maniowie – świetnie przygotowanej na takie
imprezy, przestronnej oraz przystosowanej dla
osób niepełnosprawnych. By każdy z seniorów
mógł dotrzeć na bal organizator zapewnił
transport.

strony emerytów i rencistów w doborze zajęć,
które najbardziej ich interesują.
Wójt Lesław Golba nie szczędził
słów radości i życzeń kierowanych do licznego
grona seniorów. Podczas swojego wystąpienia
dokonał krótkiego podsumowania ubiegłego
roku, który jego zdaniem był bardzo pomyślny
dla gminy Jerzmanowa. Podkreślił znaczenie
takich inwestycji jak rozbudowa szkoły w Jerzmanowej oraz budowa dróg i infrastruktury

drogowej. Wspomniał także o planowanych
inwestycjach w bieżącym roku oraz pochwalił
się nabyciem pałacu, czym wzbudził aprobatę
wyrażoną gromkimi brawami.
Na zaproszenie L. Golby w balu
udział wzięła delegacja z partnerskiej Gminy
Rietz-Neuendorf. Ich pobyt w gminie zapoczątkował obiad, podczas którego omówiono
kwestie związane z zaproszeniem i ewentualnym pobytem młodych Niemców w Jerzmanowej podczas Światowych Dni Młodzieży.
Ośmioosobowa delegacja jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem balu została zaproszona na
krótki spacer, podczas którego wójt pokazał
zabytkowy pałac i park w Jerzmanowej.
A już sam bal był świetną okazją do
darmowej zabawy, a przede wszystkim spotkania
kolegów i koleżanek z innych, często oddalonych
od siebie miejscowości. By było przyjemnie organizator zadbał o program artystyczny oraz poczęstunek, który przypominał weselną biesiadę.
Wiele radości dostarczył występ iluzjonisty Marcina Kubery, który przeniósł
Seniorów w świat magii oraz sprytnie manipulował iluzjonistycznymi rekwizytorami.

Podczas zabawy „Niespodzianka z worka”
Dominowały tańce w parach, w grupkach oraz w kółeczkach

Wiele emocji dostarczył konkurs rozdeptywania balonów

Królową balu została Rozemari Poeschke,
królem Ryszard Mikita

Dyrektor GCK zachęcała do obejrzenia wystawy
przygotowanej przez osoby uczestniczące
w zajęciach z rękodzieła

Gości przywitała dyrektor GCK,
Barbara Reszczyńska, która zaprosiła osoby
starsze do korzystania z oferty kulturalnej
centrum, z zajęć organizowanych na świetlicach
wiejskich, zachęciła do wychodzenia z domów
i społecznej integracji. Zapewniła, że jeszcze
w tym roku zostanie przygotowana oferta,
której adresatami będą starsi mieszkańcy gminy
i w tym zakresie bardzo liczy na pomoc ze
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Wójt podczas przywitania delegacji
z Rietz-Neuendorf

Marcin Kubera w jednym ze swoich
popisowych iluzjonistycznych numerów

Pierwszy taniec królewskiej pary

Niespodzianką był piętrowy tort
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA W JACZOWIE
W niedzielne popołudnie (24.01.) w Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie grano i śpiewano dla
najukochańszych babć i dziadków. Impreza była także okazją do integracyjnego spotkania
Zespołu „JACZOWIACY” i lokalnych działaczy.
Oprócz starszych mieszkańców Jaczowa zaproszenie przyjęli
przedstawiciele władz samorządowych oraz lokalni działacze. Wójt Lesław
Golba, który jest dziadkiem kilkunastomiesięcznego Kubusia dzielił się
radością, która towarzyszy każdej wizycie wnuka – to wspaniałe chwile
kiedy podąża się wzrokiem za biegającym malcem. Życzę wszystkim babciom
i dziadkom zdrowia, radości, pociechy z wnuków oraz ich wdzięczności – dodał.

www.jerzmanowa.com.pl
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Wielkie serca małych ludzi

O współczesnej młodzieży mówi się, że to pokolenie Facebooka, które nie interesuje się otaczającą rzeczywistością i jej
problemami. Pokutuje również przekonanie, że skupiona na sobie, coraz bardziej obojętnieje na losy innych.
Trudno się z tym zgodzić, obserwując poczynania jerzmanowskich gimnazjalistów. W grudniu ubiegłego roku trzy
uczennice tej placówki przeprowadziły akcję zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska we Wróblinie Głogowskim.
O przedsięwzięciu opowiedziała jego inicjatorka Marta Sroka, uczennica klasy II, a wywiad przeprowadziła Zofia Głowacka.

Zabawa na parkiecie – popularny „pociąg”

Przedszkolaki pięknym śpiewem, wierszami i spontanicznością wzruszyły
bacie i dziadków do łez

Niespodzianką, pełną spontaniczności okazał się występ
dzieci z jaczowskiego oddziału i punktu przedszkolnego. Z przejęciem
recytowały wierszyki, śpiewały oraz tańczyły krakowiaka. Nagrodzone zostały gromkimi brawami oraz słodyczami. Dołączamy się
do wszelkich serdeczności, laurek, wzruszających chwil oraz życzymy
zdrowia i czułości ze strony Państwa wnucząt – życzyła dyrektor GCK,
Barbara Reszczyńska.
Jako że uroczystości związane z Dniem Babci i Dziadka
połączono ze spotkaniem opłatkowym, czas niedzielnego popołudnia
wypełniły jasełka w wykonaniu Zespołu „Jaczowiacy” oraz kolędy
zaśpiewane przez głogowski chór „Za Tobą”. By przedłużyć miłe chwile
spotkania, dla gości przygotowano wiele tanecznych kawałków oraz
poczęstunek, o który zadbały panie z miejscowego KGW.

Dzięki akcji zyskałam serdeczne przyjaciółki Martynę Wolanin
i Agnieszkę Gizicką – mówi Marta Sroka

Jaczowskie pociechy zatańczyły swoim babciom i dziadkom krakowiaka

Jak narodził się pomysł na akcję zbierania karmy dla zwierząt ze schroniska?
Wszystko zaczęło się od zadania z języka polskiego. Nasza pani poprosiła,
byśmy napisali list otwarty poruszający jakiś problem społeczny. Mnie od razu
na myśl przyszła potrzeba zwrócenia ludziom uwagi na sytuację opuszczonych
zwierząt. Napisałam zatem list, w którym zaapelowałam o pomoc dla
psów i kotów ze schroniska. Pomysł na tyle spodobał się mojej pani i panu
dyrektorowi, że zachęcili mnie do przeprowadzenia takiej akcji w gimnazjum.

Czego nauczyło cię to przedsięwzięcie?
Nauczyłam się przede wszystkim tego, że chcieć, to móc. Zawsze chciałam
pomagać zwierzętom, ale nie bardzo miałam pomysł, jak to zrobić. Teraz
już mam praktykę i na pewno takich akcji będzie więcej i na szerszą skalę.
Przekonałam się także o tym, że naprawdę niewiele trzeba, by zachęcić ludzi
do pomagania i dzielenia się. Wystarczy stworzyć im do tego okazję. No
i oczywiście zyskałam serdeczne przyjaciółki, na które zawsze mogę liczyć.

Czy łatwo było przekonać ludzi, by wsparli potrzebujące zwierzęta?
Moim zdaniem, a wbrew powszechnej opinii, w ludziach tkwi potrzeba
pomagania, więc nie było to aż takie trudne. Choć nie ukrywam, że
wymagało to zaangażowania – przygotowania plakatów, ulotek, audycji
radiowych. Ale naprawdę było warto. Dzięki uczniom i nauczycielom
z mojej szkoły zebraliśmy prawie 50 kg karmy dla psów i kotów i kilka
koców. Mimo wszystko nie udałoby mi się tego wszystkiego zrobić samej.
W akcję zaangażowały się również koleżanki z mojej klasy – Martyna
Wolanin i Agnieszka Gizicka, którym także leży na sercu dobro zwierząt.

Jasełka w wykonaniu dzieci z Zespołu JACZOWIACY
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Kolędowanie w wykonaniu chóru „Za Tobą”

Czy takie akcje są potrzebne?
Sądzę, że pomaganie innym, zwłaszcza skrzywdzonym i opuszczonym
zwierzętom jest nie tylko potrzebne, ale i konieczne. Schroniskom jest
naprawdę trudno. Jest tam wiele zwierząt, ale niewiele pieniędzy, więc
w konsekwencji ciągle czegoś brakuje. Znam to doskonale, bo mój tata
jest weterynarzem i współpracował z taką instytucją. Dlatego, o ile to
będzie możliwe, będę takie akcje organizowała co roku. Może uda mi się
z koleżankami zaangażować w to całą gminę? Byłoby wspaniale.
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RACZKUJĄCE KOŁO

GOSPODYŃ WIEJSKICH

W Łagoszowie Małym w ubiegłym roku powstało Koło Gospodyń Wiejskich. Choć dopiero raczkuje
pomysły na tegoroczną działalność są bardzo obiecujące.

www.jerzmanowa.com.pl
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Wieści szkolne

PRZEDSZKOLNE TRADYCJE

Przedszkole jest pierwszym etapem w edukacji dzieci. To co zostanie utrwalone i pokazane
maluchom i starszakom ma szanse przetrwania przez kolejne lata ich dzieciństwa.
By utrwalić pewne wzorce zachowań,
dobrych nawyków, które trwale wejdą w krew
przedszkolaka, a potem i dorosłego człowieka
Gminne Przedszkole w Jerzmanowej od początku
roku szkolnego realizuje trzy projekty. Są to
„Sportowa rodzina”, „Bezpieczna placówka” oraz
„Higiena jamy ustnej”.
Oprócz przedszkolnej codzienności od
czasu do czasu placówka rozbrzmiewa muzyką,

Przedszkolaki gościły ukochane babcie
i dziadków

Roczną działalność przedszkola wyznaczają różnorodne harmonogramy, projekty,
zarówno te narzucone programem nauczania
jak i te, które zdaniem wychowawców będą najbardziej przydatne dzieciom w dalszej ich edukacji. Jednym z elementów, na który kładzie się
szczególny nacisk w jerzmanowskim przedszkolu jest wychowanie przez tradycję, integrację oraz wspólną zabawę.

Tematem przewodnim balu karnawałowego
była Kraina Lodu

Walentynki w grupie 4 -latków

tańcem i radością. Panie przygotowują piękne
dekoracje i poczęstunek. Od wejścia zauważa
się tu bajkową atmosferę, niecodzienne stroje.
Świętuje się tu zgodnie z kalendarzem karnawał,
Dzień Babci i Dziadka, Walentynki.

SZKOLNE TALENTY NAGRODZONE

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, którzy osiągnęli w pierwszym semestrze najlepsze wyniki w nauce zostali nagrodzeni podczas apelu „Wzorowy Uczeń”.

Inicjatorką KGW jest Barbara Dominik, która w Łagoszowie Małym mieszka od kilku zaledwie lat. Do zaistnienia formacji
wystarczyła zachęta mieszkanek, które od dawna chciały aby we
wsi powstało Koło, by kobiety mogły się spotykać i wspólnie coś robić
dla mieszkańców.
Koło powstało w październiku ub.r. Próbkę swojego
zaangażowania panie pokazały już 11 listopada podczas V Biegu
Gęgi, kiedy wystawiły stoisko z pyszną gęsiną. I choć nie chciały
już w pierwszym roku swojej działalności rywalizować w konkursie
„Kulinarnych Pereł Gminy Jerzmanowa” ich zapał został doceniony przez osoby zapraszane do degustacji.
Kolejną inicjatywą Koła Gospodyń Wiejskich, które zrzesza
18 pań i jednego pana było wspólne kolędowanie. Pierwsza impreza, na którą zaproszono mieszkańców wsi oraz przedstawicieli
samorządu okazała się strzałem w dziesiątkę. O tym, że po wielu latach „imprezowej ciszy w Łagoszowie Małym” udało się zebrać całkiem
spore grono mieszkańców świadczy o sukcesie. Do tego serdeczna,
życzliwa atmosfera i promocja Koła murowana.
W styczniu Rada Sołecka wsi wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich zorganizowała Dzień Babci i Dziadka. Podczas organizacji posiłkowano się tym co wieś ma najcenniejszego: potencjał
dzieci, które chętnie śpiewały i recytowały podczas występów
w miejscowej świetlicy wiejskiej. Występ zakończyły rozdaniem

14

laurek i pięknych tulipanów. Nie zabrakło ani śpiewów ani tym bardziej tańców. Organizatorzy są zadowoleni, że tak wielu mieszkańców sołectwa skorzystało z tej okazji wyjścia z domu i ma nadzieję,
że w kolejnym roku ta grupa będzie jeszcze większa – informuje Barbara Dominik.

Taniec i śpiew wzbogaciły szkolną galę

Listy gratulacyjne oraz dyplomy wzorowego
ucznia powędrowały do uczniów wszystkich szkolnych oddziałów. W uroczystym apelu wzięli udział rodzice i dziadkowie nagrodzonych dzieci, dyrekcja i pracownicy szkoły
oraz zaproszeni goście: wójt Lesław Golba oraz Proboszcz
ks. Piotr Matus. Podczas uroczystości wystąpili uczniowie,
którzy związani są z kółkiem wokalnym prowadzonym
przez Beatę Janowską. Ich talenty muzyczno-aktorskie
stanowiły wspaniały punkt programu. Wszystkim tym
uczniom, którzy zostali nagrodzeni jak i tym, dla których
nauka nie jest pasją i chłoną ją trochę trudniej życzymy sił
i zapału do pracy w nowym semestrze

Uroczystość „Wzorowy uczeń” jest okazją do prezentacji różnych talentów, w tym także aktorskich

NAZYWAJĄ SIEBIE MOLAMI KSIĄŻKOWYMI

Pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej posiedli biblioteczne karty czytelników.
Pasowanie na Moli Książkowych odbyło się w styczniu, kiedy poznali wszystkie literki.

Podczas egzaminu z wiedzy o baśniach

Przyjęcie w poczet czytelników szkolnej
biblioteki nie obyło się bez trudu. Aby zdobyć kartę
czytelnika pierwszaki musiały dobrze poznać alfabet
i wszystkie literki. Musiały także zdać egzamin przed…
postaciami z baśni i bajek. Na szczęście okazało się,
że wszyscy uczniowie doskonale radzą sobie w świecie
literatury. Od tej pory mogą korzystać z zasobów biblioteki
szkolnej – poinformowała bibliotekarka Barbara
Tuczyńska, która zachęca nie tylko pierwszaków ale
wszystkich uczniów do korzystania z biblioteki.

Pierwszoklasiści już jako Mole Książkowe
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TEATR LALEK I WYSTAWA LEGO
Prawdziwe atrakcje zapewniły swoim uczniom wychowawczynie klas IB, IIIA i IIIB
ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej
Nauczycielki SP w Jerzmanowej:
Janeta
Białek,
Grażyna
Kołtowska oraz Justyna Kaniuczok
jak tylko dowiedziały się, że spektakl
„Noc bez księżyca” grany jest we Wrocławiu zaproponowały by dzieci z ich
klas obejrzały premierę sztuki. Dnia
28 stycznia 2016 r. uczniowie zagościli we wrocławskim Teatrze Lalek.
Spektakl, podobnie jak książka,
opowiada o wędrówce Zohar obrazami. Gest i dźwięk zastępują w nim tekst,
pozostawiając widzom przestrzeń dla
swobodnej interpretacji. W tej historii
każdy może zobaczyć coś zupełnie
innego, tak jak każdy ma prawo do
zabawy z własną wyobraźnią.
Kolejną atrakcją dla uczniów
było zwiedzanie największej w Polsce
wystawy z klocków „LEGO” na stadionie
wrocławskim. Na wystawie można było
zobaczyć między innymi największy
na świecie statek „Titanic”, którego
budowla pochłonęła ponad 500 000
klocków; ma 3 metry wysokości i 11
metrów długości.

FINAŁ OLIMPIADY
W ZASIĘGU RĘKI
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LEKCJA HISTORII O ŻOŁNIERZACH
WYKLĘTYCH
Zachować pamięć o Żołnierzach Wyklętych to cel przeprowadzonej lekcji pokazowej,
która odbyła się w Szkole Podstawowej w Jaczowie.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaczowie na długo
zapamiętają dzień, w którym odwiedziła ich Grupa Historyczna „Polska Walcząca” im. H. Kończykowskiego ps. „Halicz”.
Dzięki żywej lekcji historii, która odbyła się 18 lutego br. uczniowie
mieli okazję przymierzyć elementy mundurów z czasów II Wojny
Światowej, potrzymać broń oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące
pytania o czasach walk z powojennym komunizmem.

Dla uczniów klas IV - VI taka forma lekcji historii jest atrakcyjna i ciekawa

Przymierzeniem wojskowego hełmu zainteresowane były także przedszkolaki

MIESZKANIE BEZ KSIĄŻKI CIEMNIEJSZE
JEST NIŻ BEZ LAMPY

Otarł się o finał Olimpiady Wiedzy o KGHM
i Regionie „SIEDMIU WSPANIAŁYCH”.
Zabrakło odrobiny szczęścia, ale może mówić
o sobie, że jest skarbnicą wiedzy
o miedziowym potentacie.
„Jak nazywa się kopalnia w USA w stanie Nevada należąca do
spółki KGHM International?, na terenie jakich gminy mieści się Huta
Miedzi Cedynia?, jaka skała buduje spąg złoża rud miedzi LGOM?”
– to tylko kilka z 1000 pytań, z jakimi musieli zmierzyć się uczestnicy
finału „Olimpiady wiedzy o KGHM i regionie”, a wśród nich uczeń kl.VI
a Szkoły Podstawowej w Jaczowie – Wiktor Bachta. Finał „SIEDMIU
WSPANIAŁYCH” poprowadziła w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie
znana prezenterka telewizyjna Beata Tadla.
Wiktor, dzięki ogromnej i bardzo wnikliwej wiedzy doszedł
do Wielkiego Finału Olimpiady, jako jeden z siedmiu uczestników
– informuje z dumą dyrektor Wioletta Olejnik. Konkurs odbył się na
zasadzie znanego teleturnieju telewizyjnego „Jeden z dziesięciu”. Jednak,
zabrakło odrobiny szczęścia, bo kiedy podczas drugiego etapu finału,
Wiktor bezbłędnie odpowiadał na ciąg pytań, dzięki opcji „na siebie,
proszę”, pula pytań wyczerpała się. Do awansu do Wielkiego Finału
zabrakło Wiktorowi jednego pytania – podaje nauczycielka Magdalena
Nadymus, która przygotowywała Wiktora do konkursu.
Serdecznie gratulujemy!

www.jerzmanowa.com.pl

Słowa napisane przez patrona SP w Jaczowie
Henryka Sienkiewicza, a przytoczone przez
dyrektor Wiolettę Olejnik stanowiły literackie
tło uroczystego apelu Wzorowego Ucznia.
Wyróżnieni uczniowie

Wiktor Bachta ze swoją opiekunką Magdaleną Nadymus

W dniu 19.02.2015r. odbyło się podsumowanie I semestru
roku szkolnego 2015/2016. Do szkoły uczniowie zaprosili przedstawicieli
gminnego samorządu, a prymusi swoich rodziców. Podczas części
oficjalnej uczniowie otrzymali dyplomy za wysokie wyniki w nauce
i 100% frekwencję, rodzice natomiast listy gratulacyjne. W części
artystycznej apelu utalentowani uczniowie zabrali społeczność szkolną
oraz zaproszonych gości w podróż po świecie muzyki. Mieliśmy
przyjemność wysłuchać gry na akordeonie i skrzypcach w wykonaniu
najmłodszych uczniów naszej szkoły: Krzysztofa Kijasa oraz Szymona
Starzyńskiego, a także gry na gitarze akustycznej w wykonaniu ucznia
klasy Vb, Mateusza Wdowiaka. Nieskazitelny wokal zaprezentowała
Natasza Mysłowska w piosence zespołu Enej “Tak smakuje życie” oraz
uczniowie koła wokalnego. Zwieńczeniem części artystycznej był pokaz
tańców latynoamerykańskich w wykonaniu Katarzyny Rakowskiej z klasy
Vb i jej partnera Wojciecha Sokołowskiego – relacjonowała wydarzenia
dyrektor Wioletta Olejnik.

Występ koła wokalnego pod dyrekcją Katarzyny Gałczyk
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SŁOWO „GRA” MA WIELE ZNACZEŃ
Przekonują o tym uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej,
którzy postanowili powołać do życia koło gier planszowych.

Żyjemy w czasach, w których młodzi ludzie od najmłodszych
lat spędzają większość swojego wolnego czasu przed ekranem komputera
i z komputerem właśnie kojarzy im się pojęcie „gra”. W tym roku
postanowiliśmy jednak sprawić, żeby słowo „ gra” przywoływało inne
skojarzenia i powołaliśmy do życia Koło Gier Planszowych – informują
nauczycielki prowadzące zajęcia: Grażyna Kaczmarek-Molis,
Magdalena Łojko i Justyna Nowak.
Propozycja skierowana jest do wszystkich uczniów szkoły.
Na zajęciach młodzież rozwija wiedzę z zakresu interesujących ich gier
oraz uczestniczy w całorocznym szkolnym konkursie, który wytypuje
najlepszego gracza gimnazjum. Szkoła ma się czym pochwalić. Dzięki
dofinansowaniu z Urzędu Gminy Jerzmanowa zakupiono najbardziej
popularne „planszówki”: Carcassonne, Splendor, 7 cudów świata,
Dobble, Dixit, Colt Express, Przebiegłe wielbłądy, Geniusz, Rummy,
Scrabble, Red7, 6. bierze!, Patchwork, Osadnicy z Catanu. Jak zapewniają
nauczycielki gimnazjum taka baza daje im możliwość organizowania
konkursów o zasięgu powiatowym oraz międyszkolnym.

www.jerzmanowa.com.pl
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MURAWĘ ZAMIENILI NA PARKIET

Choć sezon piłkarski „w uśpieniu”, chęć rywalizacji wciąż silna i przydatna. W tegorocznej piłkarskiej
edycji Gminnej Ligii Halowej wzięły udział trzy kluby sportowe. Jeden z klubów po raz drugi z rzędu nie
wziął udziału w rozgrywkach.
Ponad miesiąc trwały zmagania sześciu piłkarskich drużyn z trzech klubów działających na terenie gminy Jerzmanowa: PERŁY Potoczek,
SOKOŁA Jerzmanowa oraz ŁAGOSZOVII Łagoszów Mały. Klub DRAGON Jaczów nie zgłosił ani jednej drużyny do rozgrywek. Do rywalizacji
każdy z klubów mógł wystawić po dwie drużyny. Zakończenie ligi nastąpiło 21 lutego br. Wtedy podsumowano
zdobyte punkty, które zdecydowały, którym zespołom wójt Lesław Golba wręczy puchary oraz nagrody rzeczowe.
Puchar Wójta Gminy Jerzmanowa za zdobycie I miejsca trafił w tym roku do klubu ŁAGOSZOVIA.
Podczas zawodów wyłoniono także najskuteczniejszych zawodników. W tej kategorii triumfowali:
Krystian Woźniak (22 bramki), Karol Dyba (20 bramek) – obaj z Sokoła oraz Marek Budzinowski (14 bramek)
– zawodnik Łagoszovii.
Tabela podsumowująca Gminną Ligę Halową 2016’

GIMNAZJALNE KONCERTOWANIE

Podobnie jak w roku ubiegłym
gimnazjaliści uczestniczą
w cyklu koncertów
organizowanych w szkole.

Spotkania z żywą muzyką prowadzą
artyści zrzeszeni w Lubuskim Biurze Koncertowym. Przyjeżdżają na miejsce, do szkoły, co
skutkuje sprawną organizacją występów oraz zapobiega utracie godzin lekcyjnych, które przepadłyby gdyby koncerty odbywały się w oddalonych ośrodkach kultury.
Koncerty umożliwiają naszym uczniom
– młodym mieszkańcom Gminy Jerzmanowa,
uczestniczenie w takiej formie kultury i kontakt
z profesjonalnymi artystami, wpisując się w gimnazjalną podstawę programową oraz w promocję
i upowszechnianie kultury – informuje dyrektor
PG, Ernest Kłósek.

Lp.
1
2
3

ŁAGOSZOVIA I ŁAGOSZÓW
SOKÓŁ I I JERZMANOWA
SOKÓŁ I JERZMANOWA

4
5
6

PERŁA I POTOCZEK
PERŁA I I POTOCZEK
ŁAGOSZOVIA I I ŁAGOSZÓW

Zespół

Mecze
5
5
5

Punkty
13
12
7

Bramki
47 - 23
46 - 22
45 - 32

5
5
5

6
6
0

29 - 50
29 - 35
12 - 46

Prezes Łagoszovii Stanisław
Piotrowski odbiera puchar
oraz nagrodę rzeczową

STOWARZYSZENIA SPORTOWE NIE
POZOSTAWIONE SAME SOBIE
Podobnie jak w latach poprzednich samorząd przyznał dotacje dla stowarzyszeń sportowych działających na terenie gminy Jerzmanowa.

Wsparcie w formie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania publiczne m. in. w obszarze sportu i upowszechniania kultury fizycznej
umożliwia ustawa o pożytku publicznym i o wolontariacie. Przekazanie środków stowarzyszeniom gwarantuje, że proponowane przez nie w ofertach
konkursowych zadania zostaną zrealizowane i sport będzie rozwijany na miarę posiadanych przez nie zasobów. Z dotacji utrzymywane będą także
obiekty sportowe: boiska, szatnie, zaplecza sportowe.
Lp.

Nazwa zadania

1.

Upowszechnianie rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży Gminy Jerzmanowa poprzez uprawianie sportu w dyscyplinie tenisa
stołowego
Upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowa,
w szczególności: organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym, szkoleniu zawodników, wynajmu obiektów sportowych na
cele szkoleniowe, utrzymanie bazy sportowej w miejscowości Jaczów
Upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowa,
w szczególności organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym, szkoleniu zawodników, wynajmu obiektów sportowych na
cele szkoleniowe, utrzymanie bazy sportowej w miejscowości Jerzmanowa
upowszechnianie sportu w dyscyplinie piłki nożnej wśród dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowa, w szczególności:
organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym, szkoleniu zawodników, wynajmu obiektów sportowych na cele
szkoleniowe, utrzymanie bazy sportowej w miejscowości Potoczek
upowszechniania sportu w dyscyplinie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców Gminy Jerzmanowa,
w szczególności: organizacji i udziału we współzawodnictwie sportowym, szkoleniu zawodników, wynajmu obiektów sportowych
na cele szkoleniowe, utrzymanie bazy sportowej w miejscowości Łagoszów Mały

2.
3.
4.
5.

Nazwa stowarzyszenia sportowego
GUKS SOKÓŁ
Jerzmanowa
WKS DRAGON
Jaczów

Kwota przyznanej
dotacji rocznej
26.000 zł

GKS SOKÓŁ
Jerzmanowa

52.000 zł

LZS PERŁA Potoczek

20.000 zł

KS ŁAGOSZOWIA
Łagoszów Mały

44.000 zł

TENISOWE SUKCESY
GIMNAZJALISTEK

TENIS STOŁOWY WCIĄŻ NA FALI

Dziewczęta z jerzmanowskiego gimnazjum nie spoczywają
na laurach. Najpierw zdobyły pierwsze miejsce w przeprowadzonym
11 stycznia br. w Kotli turnieju tenisa stołowego o Mistrzostwo rejonu
głogowskiego szkół gimnazjalnych.
Efektem finalnym rozgrywek, oprócz zwycięstwa, było
przyjęcie roli gospodarza rozgrywek powiatowych. W ramach zmagań
nasza reprezentacja w składzie Wiktoria Walowska i Aleksandra Senat
zajęła pierwsze miejsce, pokonując gimnazjum z Kotli, Gimnazjum nr
4 i Gimnazjum nr 1 z Głogowa. Wygrana dała możliwość awansu do
rozgrywek strefy legnickiej w Gierałtowcu, gdzie dziewczęta zdobyły
czwarte miejsce.

Jerzmanowski turniej (04.02) zorganizowała SP im. Jana Pawła
II i Gminny Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” z Jerzmanowej, przy
wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Starostwa Powiatowego w Głogowie.
W turnieju tenisa stołowego wzięło udział 37 zawodników w różnych kategoriach wiekowych a w turnieju warcabowym 17 zawodników.
Dzięki zgromadzonym funduszom ufundowaliśmy słodycze i puchary oraz
zapewniliśmy wszystkim uczniom z terenu Gminy Jerzmanowa transport
–informuje prezes GUKS „SOKÓŁ”, Bogusław Jemioło – Zawodnicy
którzy zajęli miejsca od I do VI będą reprezentować Gminę Jerzmanowa
i Powiat Głogowski na rozgrywkach strefowych.

18

42.000 zł

Świadczy o tym choćby duże zainteresowanie młodych mieszkańców gminy Jerzmanowa udziałem
w XVII Dolnośląskich Igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi w tenisie stołowym i warcabach.

Wiktoria Walowska i Aleksandra Senat ze swoją trenerką Barbarą Francug

Triumfatorzy XVII Dolnośląskich Igrzysk LSZ i Mieszkańców Wsi w Jerzmanowej
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WYKAZ TELEFONÓW W INSTYTUCJACH GMINY JERZMANOWA
TEL.

STANOWISKO

STANOWISKO

NR POKOJU

WÓJT GMINY
Lesław Golba
SEKRETARZ GMINY
Waldemar Szpilewicz
SKARBNIK GMINY Danuta
Bednarz
PRZEWODICZĄCY RADY
GMINY
Tadeusz Kozakowski
RADCA PRAWNY

221

76 831 21 21

220

76 831 21 21

203

76 831 21 21

215

76 831 21 21

211

Kierownik referatu
Kadry i archiwum zakładowe

209
210

76 836 55 35
76 836 55 44

Sprawy obywatelskie
Organizacja i prowadzenia
sekretariatu
Biuro podawcze

208
223
SEKRETARIAT
PARTER

76 836 55 30
76 836 55 31
76 831 21 21

REFERAT FINANSÓW I PLANOWANIA
Kierownik referatu
Księgowość budżetowa
Place i rozliczeń z budżetami
Rachunkowość

204
202
202
202

76 837 36 10
76 837 36 08
76 837 36 07
76 837 36 06

Księgowość podatkowa

213

76 836 55 41

DZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT
214

76 837 36 12

od osób prawnych
76 837 36 13
DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
Zamówienia publiczne
302
76 836 5548
Fundusze zewnętrzne
316
76 8373616

Dyrektor
Główny księgowy
Kierownik ds. bibliotek
Biblioteka w Jerzmanowej

REFERAT INWESTYCJI, REMONTÓW
I ZARZĄDU DRÓG
Kierownik referatu
314
76 836 55 34
Przygotowanie, realizacja
315
76 836 55 43
inwestycji i remontów
Zarząd dróg
303
76836 55 37
Przygotowanie, realizacja
304
76837 36 15
inwestycji i remontów
DZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I OCHRONY
ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska
102
76 836 55 38
Gospodarka komunalna
103
76 836 55 49
DZIAŁ OŚWIATY I WSPÓŁPRACY
Oświata
104
76 836 55 46
Współpraca
103
76 836 55 45
Komunikacja Społeczna
104
76 836 55 40
i Promocja
DZIAŁ GOSP.NIERUCHOMOŚCIAMI I ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
Gospodarka
121
76 836 55 36
nieruchomościami
Zagospod. przestrzenne
122
76 836 55 45

Kontrola zewnętrzna
Informatyk

120
119

76 836 55 42
76 8373604

GMINNE CENTRUM KULTURY W JERZMANOWEJ
Jerzmanowa
76 838 43 24
Kierownik ds. kultury Jerzmanowa ul.
Głogowska 8
ul. Głogowska 7
Instruktorzy

76 831 21 11

Jerzmanowa ul.
Głogowska 19 b

76 745 70 08

76 831 22 87

Filia biblioteki w
Jaczowie

Jaczów
ul. Główna 1

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JERZMANOWEJ
Dyrektor
Jerzmanowa
ul. Głogowska 5
Główny księgowy, administracja
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JERZMANOWEJ
Kierownik
Jerzmanowa
ul. Głogowska 8
Główny księgowy, pracownicy socjalni, asystenci
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TEL.

76 831 21 21

REFERAT ORGANIZACYJNY

Podatki i opłaty od osób
fizycznych

NR POKOJU

76 833 48 68

76 833 60 50
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