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gminny dz ień  dz iecka 2018

PaRking PRzy SzkOLe POdSTaWOWeJ 
W JaczOWie

OTWaRcie ŚWieTLicy 
W ŁagOSzOWie maŁym



2 3

Gmina Jerzmanowa  www.jerzmanowa.com.pl www.jerzmanowa.com.pl  Gmina Jerzmanowa

PAMIĘTAJMY, że nasze otoczenie świadczy  
o nas samych i naszej kulturze. Przypominamy, że 
w ramach obowiązującego systemu gospodarki 
odpadami na terenie Gminy Jerzmanowa, każdy 
mieszkaniec może oddać firmie odbierającej 
odpady komunalne dowolną ilość zmieszanych 
i segregowanych odpadów powstałych  
w gospodarstwie domowym – zgodnie z obowią- 
zującym harmonogramem ich odbioru. Prosimy 
by nie wyrzucać odpadów komunalnych  
i plastików obok pojemników PSZOK. Dbajmy, 
aby miejsca zbiórki odpadów w naszej Gminie 
wyglądały tak, jak na załączonych zdjęciach. 

Zadbajmy również w miarę możliwości o nasze 
budynki i zieleń wokół posesji. Pamiętajmy, że 
każdy z nas ma obowiązek wykaszania traw na 
własnej posesji. Zróbmy wszystko, aby nasza 
Gmina lśniła czystością i porządkiem, oraz by 
stała się przykładem dla innych.

W związku z Programem dofinansowania inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na 
terenie Gminy Jerzmanowa informujemy, że Gmina Jerzmanowa pozyskała środki finansowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na inwestycje zgłoszone przez mieszkańców Gminy do 31 grudnia 2017 r.

W związku z powyższym informujemy wszystkich mieszkańców, którzy złożyli zgłoszenia do 31 grudnia 2017 r., że:
1) podpisanie umów i wypłata dofinansowania dla wnioskodawców, którzy wykonali już wymianę źródła ciepła zgodnie z „Regulaminem 

określającym zasady i tryb udzielania dofinansowania inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń 
powietrza na terenie Gminy Jerzmanowa” odbędzie się po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy Gminą Jerzmanowa a WFOŚiGW we 
Wrocławiu. O terminach podpisania umowy i wypłaty dofinansowania, mieszkańcy będą powiadamiani przez Urząd Gminy indywidualnie;

2) dla wnioskodawców, którzy nie wymienili jeszcze źródła ciepła, w celu pozyskania dofinansowania zgodnie z Regulaminem, ustalony został 
ostateczny termin wykonania i rozliczenia inwestycji na 28 lutego 2019 r. Dotyczy to zarówno wniosków o dofinansowanie z WFOŚiGW, jak 
również dofinansowanie z budżetu Gminy Jerzmanowa. 

DBAJMY O ŁAD I PORZĄDEK W NASZEJ GMINIE

GMINA DOSTAŁA PIENIĄDZE 
NA WYMIANĘ ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Po raz kolejny zwracamy się do Państwa z apelem o utrzymywanie czystości na własnych 
posesjach i porządku na terenie naszych miejscowości zwłaszcza wokół Punktów Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

300 złotych – to kwota świadczenia „Dobry Start” 
dla każdego ucznia. Rząd ustanowił program, 
na podstawie, którego rodziny otrzymają 
raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się 
w szkole – bez względu na dochody.

Dla kogo wsparcie?
Świadczenie pieniężne „Dobry Start” przysługuje raz w roku na 
rozpoczynający się rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. 
Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia 
przez nie 24 roku życia. Rodzina będzie mogła otrzymać to świadczenie 
niezależnie od posiadanego dochodu.

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama 
lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka,  
a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic 
zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor 
placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek w tej sprawie?
Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej, 
ul. Głogowska 7, Tel. 76 831 24 86 

Kiedy złożyć wniosek?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze  
z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 
2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.
gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia br. drogą 
 tradycyjną (papierową).

Ogólnopolski Program Promocji Regionów Samorządowa Marka Roku to inicjatywa, której celem jest budowanie  
i umacnianie pozycji polskich samorządów jako silnych marek, potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju, a tym samym 
uczynić swoje lokalne ojczyzny bardziej przyjaznymi we współpracy z mieszkańcami, turystami oraz przedsiębiorcami i inwestorami.

W ramach Programu realizowany jest Ogólnopolski Plebiscyt Orły Polskiego Samorządu, który od dekady promuje 
samorządy i buduje ich pozytywny wizerunek. Plebiscyt pokazuje rozwój, konkurencyjność i innowacyjność polskich gmin, 
miast i regionów. W ramach Plebiscytu przyznawane są tytuły Gmina 
Roku na poziomie regionalnym i ogólnopolskim oraz nagrody 
specjalne. Niezależna Kapituła Plebiscytu nominuje do nagrody i ocenia 
kandydatów. Statuetka Orzeł Polskiego Samorządu – nagroda Plebiscytu 
jest potwierdzeniem sukcesu, a zarazem inspiracją i wzorem dla innych. 
Nagrodzeni tytułem i statuetką Orła Polskiego Samorządu wyznaczają 
najwyższe standardy, są symbolem rozwoju oraz efektywności  
w zarządzaniu w regionie.

W tym roku Kapituła Plebiscytu oceniała przede wszystkim 
osiągnięcia w zakresie ochrony środowiska (gospodarka wodno-
ściekowa), rozwoju infrastruktury technicznej (między innymi budowa 
dróg gminnych). Szczególnie punktowano działania skierowane do 
placówek edukacyjnych i uczniów, realizację zadań dotyczących ochrony 
zdrowia i promocji gminy. Liczyły się także dotychczasowe nagrody  
i wyróżnienia zdobyte w kilku poprzednich latach. 

W każdej z wymienionych wyżej dziedzin Gmina Jerzmanowa 
może poszczycić się wieloma osiągnięciami, co zostało docenione  
i nagrodzone statuetką Orzeł Polskiego Samorządu. Wręczenie nagród 
odbyło się 22 czerwca w Warszawie. 

Reasumując możemy z dumą powiedzieć, że na statuetkę  
w plebiscycie „Orły Polskiego Samorządu” solidnie zapracowaliśmy.

Z przyjemnością informujemy, że podczas uroczystości 
wręczenia promes przedstawicielom samorządów z powiatów: 
głogowskiego i polkowickiego przez Wojewodę Dolnośląskiego Pawła 
Hreniaka, Wójt Lesław Golba został odznaczony Srebrnym Krzyżem 
Zasługi przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Odznaczenie to ustanowione w 1923 r. nadawane jest osobom, 
które położyły zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny 
przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną 
korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne 
niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. 

Dzieli się na trzy stopnie:
I stopień Złoty Krzyż Zasługi, 
II stopień Srebrny Krzyż Zasługi, 
III stopień Brązowy Krzyż Zasługi.

– To dla mnie bardzo ważne i zaszczytne odznaczenie. Każdego dnia 
staram się jak najlepiej służyć i dbać o dobro mieszkańców Gminy 
Jerzmanowa. Odznaczenie Srebrnym Krzyżem Zasługi utwierdza mnie  
w tym, że moje działania są słuszne. – mówił podczas swojego wystąpienia 
wójt Lesław Golba.

Srebrny Krzyż 
Zasługi dla Wójta 
Gminy Jerzmanowa

Gmina Jerzmanowa z tytułem 
„Orzeł Polskiego Samorządu”

Fot. źródło: www.duw.pl
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7 kwietnia 2018 r. zapisze się w historii Łagoszowa Małego dużymi literami. Od tego dnia świetlica 
wiejska i szatnia sportowa funkcjonują oficjalnie.

W dniu 5 czerwca 2018 r. został przeprowadzony odbiór końcowy jednej z priorytetowych inwestycji 
w tym roku – budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie.

W dniu 18 maja 2018 r. Wójt Lesław Golba podpisał umowę z KOWR, na mocy której Gmina 
Jerzmanowa stała się właścicielem działki nr 617/4 pod przedszkole w Jaczowie. Podpisanie aktu 
notarialnego odbyło się w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu. 

Świetlica wiejska w Łagoszowie Małym jest piątą w gminie Jerzmanowa wybudowaną w ciągu 7 ostatnich lat. To nowoczesny, komfortowy 
obiekt, perfekcyjnie przygotowany by móc w nim organizować zajęcia, spotkania, integrować się i rozwijać inicjatywy lokalne. Decyzję o budowie 
podjęto w 2014 r., rok później przygotowana była dokumentacja i projekt. Budową obiektu zajęło się Przedsiębiorstwo Budowlane MODERNPOL, 

które pierwszą łopatę wbiło w 2016 r. a zakończyło prace w II kwartale 2017 r.
Na otwarcie obiektów zaproszono wszystkich mieszkańców Łagoszowa Małego, radnych, sołtysów, 

przedstawicieli OZPN, działaczy sportowych i zawodników klubu sportowego „ŁAGOSZOVIA”. 
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali wójt Lesław Golba, 

sołtys Andrzej Hawrot oraz prezes KS „ŁAGOSZOVIA” Stanisław 
Piotrowski. Święcąc obiekty ks. Piotr Matus życzył mieszkańcom 
wzajemnej życzliwości oraz integracji. Ciepłe słowa do sportowców 
i mieszkańców wsi przekazał wiceprezes OZPN w Legnicy Stanisław 
Olechowski oraz prezesi zaprzyjaźnionych klubów sportowych.

Po oficjalnych uroczystościach GCK zaprosiło wszystkich do 
udziału w atrakcjach i na poczęstunek. Dla kibiców piłki nożnej gwoździem programu były derby – mecz 
ligowy rozegrany pomiędzy KS ŁAGOSZOVIA a WKS DRAGON Jaczów, który zakończył się remisem 2:2. 

W ramach zadania dokonano rozbiórki starego budynku mieszkalnego, wykonano 
oświetlenie parkingowe, drogę asfaltową łączącą ul. Główną z ul. Szkolną, wybudowano  
kanalizację deszczową i 27 miejsc parkingowych z chodnikami. Ponadto wykonane zostało nowe 
ogrodzenie, także w części z rozbiórką starego betonowego płotu. Wygospodarowano miejsce 
rekreacyjne dla dzieci z ławeczkami i stołem do tenisa stołowego, a także miejsce pod PSZOK 
przeniesiony spod Kościoła.

– Potrzeba budowy parkingu była ogromna, gdyż z jednej strony narastał problem braku 
bezpiecznego dowożenia dzieci do szkoły przez rodziców, a z drugiej strony istniał brak miejsc 
parkingowych dla pracowników szkoły. Cieszę się, że wykonawca, firma Ragen z Głogowa zrealizował 
w terminie zadanie, i że to tak ładnie wyszło – powiedział Wójt Lesław Golba.

Wójt czynił starania nieodpłatnego otrzymania 0,5 hektarowej działki pod budowę 
przedszkola z oddziałem żłobkowym od ponad dwóch lat. W październiku 2016 r. Gmina dostała 
promesę na tę działkę, dlatego mogła przystąpić do opracowania dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

– Mając akt notarialny i obie procedury już za sobą, chcemy niebawem ogłosić przetarg 
na wykonanie. Pozostaje jeszcze jedynie uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Po tym ruszamy  
z postępowaniem przetargowym – mówi wójt Lesław Golba.

Budowa drugiego przedszkola gminnego w Jaczowie to jedno z priorytetowych zadań 
inwestycyjnych. Jest ono bardzo potrzebne gminie ze względu na duży przyrost mieszkańców 
w ostatnich latach. Rozpoczęcie budowy planowane jest w lecie br. Harmonogram realizacji 
inwestycji przewiduje zakończenie budowy w 2020 roku. Przedszkole docelowo przyjmie 100 
dzieci do czterech oddziałów przedszkolnych oraz 25 dzieci do oddziału żłobkowego.

Prace dotyczące Budowy Centrum Aktywności Wiejskiej dla 
mieszkańców wsi Gaiki przebiegają sprawnie i bez żadnych utrudnień. 
Zadanie jest złożone, gdyż projekt przewiduje budowę: budynku świetlicy 
wiejskiej, zjazdu publicznego z drogi powiatowej, powierzchni utwardzonej 
wraz z miejscami postojowymi, placu zabaw, przyłącza wodociągowego 
wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, przyłącza kanalizacji sanitarnej 
wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej, zewnętrznej instalacji 
kanalizacji deszczowej, drenażu i odwodnienia nawierzchni utwardzonych, 
podziemnej linii elektroenergetycznej zasilającej budynek oraz oświetlenie 
zewnętrzne. Zgodnie z projektem budynek świetlicy wiejskiej będzie 
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym, 
wykonanym w technologii tradycyjnej, pokryty dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej, kryty dachówką cementową. Biorąc pod uwagę 
tempo prac mieszkańcy Gaików już w niedługim czasie będą mogli cieszyć się z nowego obiektu. Trzymamy kciuki!

Realizowane są: 
Budowa drogi dz. nr 288 w Bądzowie – w ramach zadania wykonana zostanie droga wewnętrzna  
o nawierzchni z kostki betonowej z chodnikami oraz zjazdami na posesje wraz z odprowadzeniem 
wody deszczowej. Wykonawcą jest firma PRO-INFRA z Jerzmanowej.

Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej  
w Jerzmanowej - przedmiotem zamówienia 
jest budowa drogi wraz z chodnikami  
i siecią kanalizacji deszczowej grawitacyjnej 
i tłocznej, pompownią wód deszczowych, 
siecią elektroenergetyczną oświetleniową  
i zasilającą przepompownię oraz 
przebudowa kanalizacji  deszczowej w ul. 
Topolowej w Jerzmanowej. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa 
Drogowego z Głogowa.

Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie – 
przedmiotem zamówienia jest przebudowa 

drogi gminnej – ul. Krótkiej w Jaczowie wraz z budową 
chodników i zjazdów indywidualnych, budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci 
elektroenergetycznej. Wykonawcą zadania jest firma RAGEN z Głogowa.

Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D – ul. Wspólna w Kurowicach i Modłej – projekt przewiduje 
wykonanie między innymi: robót rozbiórkowych i towarzyszących (wycinka drzew), – budowę drogi  
o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych oraz chodników z kostki betonowej, 
zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, usunięcia kolizji energetycznej i teletechnicznej – tzw. 
„wąskiego gardła”. Wykonawcą jest firma 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg z Głogowa.

Rozbudowa drogi gminnej nr 100527D  
w Maniowie – projekt przewiduje wykonanie 
między innymi: robót rozbiórkowych  
i towarzyszących (wycinka drzew  
i krzewów), budowę drogi o nawierzchni 
z betonu asfaltowego o szerokości 3.50 
m zjazdów indywidualnych z kostki 
betonowej, zjazdów na pola z asfaltobetonu, 
chodnika z kostki betonowej, oraz poboczy. 
Wykonawcą jest firma RAGEN z Głogowa.

Centrum Aktywności Wiejskiej w Gaikach 
rośnie w oczach

Duży ruch na drogach… 
inwestycje drogowe w pełni

Łagoszów Mały ma nową świetlicę 
i szatnię sportową.

Parking w Jaczowie odebrany

Gmina dostała działkę pod przedszkole  
z oddziałem żłobkowym w Jaczowie

GMINNE INWESTYCJE

Większość inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w bieżącym roku jest w trakcie 
realizacji. Obecnie w 6 miejscowościach gminnych trwają roboty budowlane.
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125. Jaczowska Drużyna Harcerska 
„HUSARIA”

W  marcu 2018 roku w Jaczowie powołano do życia 125. 
Jaczowską Drużynę Harcerzy „Husaria”. Grupa harcerzy Związku 
Harcerstwa Rzeczpospolitej działała na terenie Gminy Jerzmanowa 
już od kilku lat, związana była z Wrocławską Drużyną „Leśni 
-Sokoły Wędrowne”, w której to szeregach dorastała i zdobywała 
wiedzę i umiejętności. Pomysłodawcą powstania harcerstwa na 
terenie Jaczowa jest druh Mikołaj Sokalski obecnie w stopniu ćwika. 
125. Jaczowska Drużyna Harcerska „Husaria” zrzesza w swoich 
szeregach chłopców w wieku od 11 lat. Drużyna składa się z trzech  
zastępów skupiających łącznie 26 harcerzy.

Powołanie drużyny w dniu 17.03.2018 r. miało bardzo 
podniosły charakter. Rozpoczęło się uroczystą mszą świętą  
w kościele pw. Świętych Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie pod 
przewodnictwem proboszcza parafii ks. Piotra Matusa. Gościem 
honorowym uroczystości był J. E. Ksiądz Biskup Adam Dyczkowski 
Harcmistrzem Rzeczypospolitej. Ksiądz biskup opowiedział 
młodym gawędę harcerską, przekazał im wiele cennych wskazówek, 
podzielił się wspomnieniami o swojej życiowej przygodzie  
z harcerstwem i zaśpiewał z harcerzami pieśni harcerskie. Całość 

uroczystości dopełniło obrzędowe ognisko na polach Jaczowa, na którym został odczytany rozkaz Komendanta Hufca „Leśni” powołującego  
125 Jaczowską Drużynę Harcerzy „Husaria”. Na ramię Mikołaja Sokalskiego został zawieszony granatowy sznur oznaczający funkcję drużynowego. 

W imieniu drużynowego Mikołaja Sokalskiego pragniemy przekazać podziękowania za ogromne wsparcie okazane przez Wójta Gminy 
Jerzmanowa, księdza proboszcza Piotra Matusa, Koło Gospodyń Wiejskich z Jaczowa oraz kochanych rodziców harcerzy.

Wszystko za sprawą powstałej 
niedawno 125. Jaczowskiej Drużyny 
Harcerskiej „HUSARIA”. Członkowie 
drużyny postanowili pochwalić się pięknem  
i gościnnością naszej gminy wśród harcerzy  
i zuchów całej Chorągwi Dolnośląskiej.

W turnieju uczestniczyło 50 zastępów 
i 2 gromady zuchowe z całego Dolnego Śląska. 
Naszą Gminę reprezentowały trzy zastępy 
125. Drużyny Jaczów. Organizatorzy zadbali 
by weekend był pełen zmagań i wyzwań dla 
harcerzy. Jednym z trudniejszych zadań podczas 
turnieju okazała się wielka gra wojenna. Starsi 
harcerze noc spędzili w przygotowanych przez 
siebie szałasach – co również było jednym  

z zadań turnieju. Dla młodszych zuchów, dzięki 
uprzejmości p. Dyrektor Marioli Tuz, noclegi 
zapewniono w Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jerzmanowej.

– Turniej Zastępów Św. Jerzego jest 
doskonałą okazją, w której harcerze mogą 
wykazać się swoimi umiejętnościami i hartem 
ducha oraz sprawdzić się i porównać z innymi 
drużynami. Komendant zgrupowania phm. 
Michał Gadowicz uznał również, że Bądzów 
to jedno z lepszych od lat miejsc organizacji 
turnieju, które umożliwiło organizację zmagań 
harcerskich na najwyższym poziomie.

Uroczyste podsumowanie turnieju 
odbyło się w niedzielny poranek. I miejsce zajął 

zastęp Macranthera ze Świebodzic. II miejsce 
zdobyli Dragoni z Jaczowa, podopieczni druha 
Mikołaja Sokalskiego. Warto dodać, że na 
50 zastępów wszystkie zastępy 125. Drużyny 
Jaczowskiej znalazły się w pierwszej 5.

– Jestem pod wrażeniem pracy jaką 
wykonaliście i dyscypliny którą prezentujecie. 
Pierwszy raz mam okazję zobaczyć tylu 
harcerzy, zuchów i zuchenek w jednym 
miejscu. Tym bardziej cieszę się, że mogę 
Was gościć w Gminie Jerzmanowa. – mówił 
Wójt Lesław Golba. Oprócz wsparcia 
organizacyjnego, na zakończenie turnieju 
Wójt przekazał wszystkim uczestnikom 
pamiątkowe kompasy harcerskie.

Turniej Zastępów im. Św. Jerzego 
w Gminie Jerzmanowa

Warsztaty z Haftu Florenckiego

Spotkanie autorskie 
– Anna Czerwińska-Rydel

Tydzień Bibliotek - 2018

W świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42a GCK zorganizowało warsztaty haftu florenckiego. 
Uczestnicy zajęć opanowali podstawy haftu, rozpoczynając swoją naukę od nawlekania igły 
a kończąc na wyhaftowaniu kolorowymi nićmi fragmentów kanwy. Zajęcia przeprowadziły 
przedstawicielki Fabryki Nici „ARIADNA” z Łodzi p. Monika Sternik oraz p. Anna Baranowicz. 
Panie przywiozły ze sobą przepiękne wyroby ich autorstwa, w których zastosowały m.in. haft 
florencki (poszewki na poduszki, serwety i obrusy). 

W warsztatach uczestniczyły głównie panie, które do swoich artystycznych rękodzieł 
dołączą, jak obiecują, kolejne wyroby, tym razem z haftem florenckim. Połknęły bakcyla! 
Uczestnikami zajęć byli również panowie, wszem wiadomo, że hafciarstwo rozpoczęli właśnie 
mężczyźni 500-600 lat p.n.e. mając wyłączność w rozwijaniu przemysłu włókienniczego. Pięknymi 
pracami mogą pochwalić się chłopaki z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Gło-
gowie, którzy zetknęli się z haftem po raz pierwszy. Trzymamy kciuki za rozwijanie ich talentów!

Źródło: GCK Jerzmanowa

W ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich  
w Bibliotece w Jerzmanowej odbyło się spotkanie autorskie. Gościem była Pani Anna 
Czerwińska-Rydel, autorka książek dla dzieci i młodzieży o tematyce muzycznej, 
historycznej, społecznej, biograficznej. Uczniowie klasy IV szkoły podstawowej 
mieli okazję porozmawiać z pisarką m.in. o tym jak powstaje książka, i jak wygląda 
przygotowanie autora do jej napisania. 

„List w butelce” to tytuł najnowszej książki autorki. Jest to opowieść o wielkiej 
odwadze Ireny Sendlerowej, która wyprowadzała dzieci żydowskie z warszawskiego 
getta. Autorka w przepiękny sposób opowiedziała dzieciom o tych trudnych  
i przykrych wydarzeniach. Książka jest przepięknie zilustrowana przez Pana Macieja 
Szymanowicza. W imieniu uczestników spotkania i zespołu bibliotekarek bardzo 
dziękujemy Pani Annie Czerwińskiej-Rydel za wizytę. Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Głogowie im. Galla Anonima dziękujemy za włączenie naszej biblioteki w obchody 
„Głogowskich dni z książką”. 

Źródło: GCK Jerzmanowa

Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja, Tydzień 
Bibliotek – program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania 
i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza 
i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W tym roku hasło przewodnie 
Tygodnia Bibliotek „(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA”, nawiązuje zarówno do obchodzonego  
w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości, jak i do wielu symbolicznych  
i praktycznych odwołań ukazujących znaczenie 
nieskrępowanego żadnymi nakazami czy 
zakazami czytelnictwa i nieograniczonego 
dostępu do dziedzictwa kulturowego.

Wspólnie z biblioteką świętowali 
głównie najmłodsi czytelnicy. Przedszkolaki 
z Jerzmanowej i Jaczowa uczestniczyły  

w bardzo interesującym spotkaniu z Panem Emilem Świebodą. Nasz gość zaprezentował stroje, 
broń i narzędzia, których niegdyś używali Słowianie. Opowiedział dzieciom o pracy archeologa, 
życiu w grodzie i zwyczajach ludności sprzed blisko tysiąca lat. Najwięcej radości sprawiło 
przedszkolakom przymierzenia strojów bitewnych i prezentacja broni. Tydzień bibliotek to także 
zajęcia z kodowania. Zarówno przedszkolaki jak i klasy II i III wzięły udział w zajęciach w ramach 
projektu „Zaprogramuj przyszłość”.

Źródło: GCK Jerzmanowa

W dniach 20 -22 kwietnia na polanie za Bądzowem zorganizowano Turniej Zastępów 
im. Św. Jerzego Okręgu Dolnośląskiego. Takie wydarzenie było pierwszym w historii naszej gminy. 
Gmina Jerzmanowa gościła ponad 200 harcerzy i zuchów Chorągwi Dolnośląskiej.

Szkic, kanwa, igła grubości 22, ostry nożyk i przede wszystkim nici 
to najważniejsze narzędzia, z którymi zetknie się miłośnik haftu 
florenckiego. Do nauczenia i późniejszej pracy z wyszywaniem 
potrzebne są także dobre oczy.
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Festyn integracyjny w Łagoszowie Małym

Jubileuszowy V Festyn Integracyjny 
z Osobami Niepełnosprawnymi 
w Smardzowie

Spotkanie rozpoczęła msza św. 
odprawiona przez proboszcza Parafii pw. Św. 
Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim, 
Jana Szulima, który poświęcił także nowo 
oddaną iluminację kapliczki.

Dalszy przebieg uroczystości zdo-
minowały występy artystyczne. Rozbrzmiewały 
piosenki żołnierskie z repertuaru Głogowskiej 
Czwórki oraz przeboje w wykonaniu Zespołu 
AGAT z Jeleniej Góry.   Jubilatce odśpiewano 
także 100 lat oraz serwowano tort. Życzenia 
mieszkańcom sołectwa przekazał wójt Lesław 
Golba, deklarując przy okazji budowę świetlicy wiejskiej, w której tętnić będzie integracyjne  
i kulturalne życie społeczeństwa Zofiówki. Niespodzianką dla mieszkańców był film pt. „Zofiówka, 
piękna ludźmi i naturą”, którego pomysłodawczynią była sołtys wsi – Elżbieta Krawczyk. 
Film powstał w ramach 
pracy koła filmowego 
„Jerzmanowska Filmówka”. 
Bohaterami filmu są miesz-
kańcy, którzy podzielili się 
swoimi refleksjami o so-
łectwie, przeżyciami oraz 
wspomnieniami, podkreślając 
zmiany, jakie zaszły  
w ostatnich 10 latach. 
Film został przyjęty przez 
społeczność ze wzruszeniem. 

Drugą częścią 
obchodów jubileuszu była 
trzydniowa wycieczka na trasie Kraków – 
Wadowice zorganizowana przez Sołtysa oraz 
Radę Sołecką. Mieszkańcy Zofiówki spędzili 3 
dni na aktywnym zwiedzaniu oraz integracji. 
Zwiedzili Kościół Mariacki, Wzgórze 
Wawelskie, Smoczą Jamę, Sukiennice, Rynek 
Główny, Barbakan, Kościół na Skałce i wiele 
innych atrakcji Krakowa. Większość z nich 
wprost zakochała się w tym pięknym mieście. 
Niespodziewaną atrakcją była Parada Smoków. 
Jest to wielkie  Widowisko Plenerowe na Wiśle 

typu „światło-dźwięk”, które łączy efekty pirotechniczne, muzykę, światło i kurtyny wodne. 
Podczas widowiska zaprezentowano wielkogabarytowe, pływające i latające smoki (do 25m 
długości i 15m wysokości), niesamowite stwory umieszczone na barkach i statkach były animowane przez aktorów Teatru Groteska. W tym roku 
w Widowisku udział wzięły smoki, których projekty zostały zainspirowane tradycją i kulturą z czterech stron świata. Reżyserem i pomysłodawcą 
spektaklu jest Adolf Weltschek. 

W drodze powrotnej nie mogło obyć się bez zwiedzenia Wadowic, domu Karola Wojtyły i skosztowania 
słynnych Kremówek Papieskich. Wszyscy uczestnicy wrócili do domów pełni wrażeń i pięknych wspomnień. 

Jubileusz sołectwa – 10 lat Zofiówki

Imprezę rozpoczęły gry i zabawy adresowane do dzieci. Dla najmłodszych przygotowano malowanie buziek oraz szaleństwo na dmuchanej 
zjeżdżalni. Hitem dla starszych dzieci była dmuchana arena do rywalizacji. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów było liczne zaangażowanie 
nastolatków w zabawy sprawnościowo-ruchowe. Wszyscy bez względu na lokatę zostali nagrodzeni okolicznościowymi upominkami i słodyczami.

Uczestnicy festynu spotkali się przy wspólnym poczęstunku, który serwowany był przez pracowników GCK. Dla dorosłych przygotowano 
zabawę taneczną przy zespole „SWOJAK”, która trwała do późnych godzin wieczornych. Źródło: GCK Jerzmanowa

I m p r e z ę 
przygotowali wspólnymi 
siłami: Rada Sołecka 
wsi Smardzów, Stowa-
rzyszenie RAZEM DLA 
SMARDZOWA, ks. 
Proboszcz Piotr Matus 
i GCK w Jerzmanowej. 
Tak jak zapowiadali 
rok temu imprezie 
przewodziła muzyka 
Zbigniewa Wodeckiego. 
W zorganizowanym 
konkursie piosenki 
naśladowcy Zbyszka 

Wodeckiego chwalili się pomysłowością oraz 
pięknym głosem. Najlepsi zostali nagrodzeni 
nie tylko gromkimi brawami, dyplomami ale 

i pieniążkami. Jury przyznało nagrody, każda 
wartości 250 zł, w dwóch kategoriach: dzieci  
i osoby dorosłe. W tej pierwszej wygrał Tomasz 
D., a w kategorii dorosłych nagroda powędrowała 
do Klaudiusza S. Była także nagroda specjalna 
ufundowana przez ks. Piotra, którą odebrał duet 
Patrycji D. i Wiktorii K.

Oprócz Smardzowian miasteczko 
imprezowe odwiedzili mieszkańcy okolicznych 
miejscowości, w tym osoby niepełnosprawne. 
Tradycyjnie dopisali zaproszeni goście  
z Warsztatów Terapii Zajęciowej „ARKA”  
w Głogowie, którzy zawsze przygotowują się 
do tej imprezy bardzo starannie. Organizują 
wystawę prac wykonanych przez uczestników 
WTZ oraz przygotowują program artystyczny. 
Festynowy czas wypełniony był szeregiem 
atrakcji: mini plaża, warsztaty piernikowe, 

małe obserwatorium astronomiczne  
z możliwością obejrzenia z bliska meteorytów, 
a za pomocą teleskopu – słońca. Wiele osób 
zainteresowało się strefą „Bajkowy świat 
Pszczółki Mai”, w której wystawiono specjalną 
oszkloną ramkę, gdzie pooglądać można było 
pracujące pszczoły, w tym także specjalnie 
oznaczoną królową. Dorośli i dzieci zaglądali 
do pszczelego domostwa i próbowali miodu 
prosto z plastra. Pszczółka Maja obecna była 
także na warsztatach plastycznych, gdzie jej 
podobiznę wykonywano różnymi technikami 
plastycznymi. Niedzielne popołudnie zakoń-
czył koncert Zespołu Armia Dzieci. Niezwykle 
żywiołowa muzyka zachęcała do zabawy  
i wyskakania siódmych potów.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Po raz pierwszy w historii Gminy Jerzmanowa obchodzono jubileusz sołectwa. 
Najmłodszemu sołectwu – Zofiówce stuknęło już 10 lat. Z tej okazji zorganizowano uroczystość, 
podczas której na niewielkim placu w środku wsi spotkali się mieszkańcy Zofiówki, włodarze gminy 
oraz zaproszeni goście.

16 czerwca społeczność Łagoszowa Małego bawiła się podczas festynu integracyjnego. Była to 
świetna okazja do wykorzystania nowej, świetnie wyposażonej świetlicy wiejskiej oraz terenu wokół.

Coroczny Festyn Integracyjny z Osobami Niepełnosprawnymi w Smardzowie miał swój mały 
jubileusz. Po raz piąty odbył się w niedzielne popołudnie (17.06.2018 r.) i jak zwykle cieszył się 
dużym zainteresowaniem uczestników
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W sobotę 2 czerwca w Gminie Jerzmanowa świętowaliśmy Dzień Dziecka. Organizatorzy przygotowali 
moc atrakcji dla najmłodszych mieszkańców gminy. Były zamki dmuchane, kącik plastyczny, trampoliny, 
elektroniczny paintball, zdalnie sterowane samochody, strefa lego, kule zorbingowe 
i wiele innych zabaw dla dzieci.

Gminny Dzień Dziecka 2018 Festiwal kwiatów i sztuki na Zamku Książ

Przegląd Zespołów Ludowych

Mieszkańcy gminy Jerzmanowa na majówkę wybrali się do Wałbrzycha aby uczestniczyć w corocznym „Festiwalu kwiatów i sztuki” 
odbywającym się na Zamku Książ. W tym roku majowy festiwal miał wyjątkową oprawę ze względu na jubileuszową, trzydziestą edycję. Girlandy 
kwiatów, zachwycające aranżacje florystyczne, niesamowite występy artystyczne, pokazy rycerskie, tańce dworskie oraz warsztaty formowania drzewek 
bonsai to tylko niektóre atrakcje, które czekały na odwiedzających. Udział w wyjeździe organizowanym przez GCK w Jerzmanowej wzięło 60 osób.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Na scenie w Jaczowie występowali 
zarówno artyści ludowi jak i znane gwiazdy muzyki 
popularnej, lokalne zespoły biesiadne i weselne. 
Wiejski Dom Kultury sprzyjał narodzinom 
nowych talentów jak i podtrzymywał tradycje 
pokoleniowe, czego przykładem jest ponad 73 
letnia działalność Zespołu Jaczowiacy. I właśnie  
z racji tego, że Jaczów jest miejscem tak szczególnie 
ważnym dla upowszechniania kultury w gminie 
Jerzmanowa została podjęta decyzja o budowie 
sceny. Pierwsze prace budowlane wykonano we 
wrześniu ubiegłego roku. Do powstania sceny  
– jak podkreślał wójt Lesław Golba – przyczyniła 
się w znacznej mierze Fundacja Polska Miedź, 
która przekazała środki w wysokości 150 tys. zł na 
pokrycie 1/3 kosztów realizacji inwestycji. Scenę 
wykonała firma RADOXIM według projektu 

architekta Dariusza Wojtowicza. W dniu jej 
otwarcia poświęcenia dokonali Proboszcz  
ks. Piotr Matus oraz goszczący na przeglądzie 
zespołów ks. Kazimierz Korab z Wojcieszowa. 
Poświęcony został także głaz przeniesiony 
spod kościoła, a upamietniający pierwszych 
mieszkańców przybyłych do Jaczowa.

Po uroczystościach rozpoczęto 
przegląd. Jaczów, podobnie jak przez ostatnie 
ćwierćwiecze znowu rozbrzmiewał muzyką 
ludową. Każdego roku przegląd jest świętem 
folkloru, z kolorową od strojów szatą 
graficzną, orkiestrą dwugłosu złożonego ze 
śpiewów i żywej muzyki instrumentalnej  
– zapowiedziała imprezę dyrektor GCK Barbara 
Reszczyńska. Ale to swoiste święto folkloru to 
przede wszystkim, jak podkreślają gościnnie 

przybywające zespoły, serdeczna, prawie 
rodzinna atmosfera i możliwość spotkania oraz 
wymiany doświadczeń.

Podczas 25. Przeglądu Zespołów 
Ludowych i Zespołów Folklorystycznych na 
scenie z bardzo dobrą akustyką, jak mówili 
występujący, zaprezentowało się 12 zespołów: 
oczywiście gospodarze wydarzenia – Zespół 
Jaczowiacy i kolejno: „Wojcieszowianki” 
z Wojcieszowa, „Pęcławianki”, „Roztoka”, 
„Sobinianie”, „Lubin” z Krzeczyna Wielkiego, 
„Przedmościanki”, „Chaber”, Grodzianki”, „Serbo-
wiacy”, „Dziadoszanki”, „Polne Maki”. Podczas 
uroczystości tradycyjnie uhonorowano członków 
Zespołu „Jaczowiacy”, którzy obchodzili jubileusz 
10 – lecia pracy w Zespole.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Przez 25 lat Przegląd Zespołów Ludowych był kulturalną wizytówką Jaczowa. Tegoroczny 
jubileuszowy przegląd (09.06) miał szczególne znaczenie ze względu na uroczyste otwarcie  
nowo wybudowanej sceny.

Dużą popularnością cieszyła się możliwość podziwiania panoramy Jerzmanowej ze strażackiego wysięgnika i przejażdżka tzw. tyrolką. 
Rodzicie, którzy towarzyszyli swoim pociechom w zabawie mogli odpocząć na wygodnych leżakach i kocach w strefie relaksu. Tam też dzielnie przez cały 

czas trwania imprezy fryzjerka i kosmetyczka 
spełniały życzenia nawet najbardziej 
wymagających klientów. Dla najmłodszych 
uczestników imprezy przygotowano animację  
z trenerkami z Fitnessmani, baseny  
z kuleczkami, kącik czytania bajek. Na uwagę 
zasługuje również inicjatywa ratowników 
górniczych z JRGH w Sobinie, którzy szkolili 
najmłodszych w udzielaniu pierwszej pomocy.

Gminny Dzień Dziecka to także 
okazja do promocji czytelnictwa. Biblioteki 
z terenu gminy, nawiązując do idei Nocy 

Bibliotek, przygotowały stoisko z książkami, literackimi zagadkami i grami.
Punktem kulminacyjnym zabawy był festiwal kolorów. Obsypywanie kolorowym proszkiem trwało kilka minut ale dostarczyło wielu 

pozytywnych wrażeń i wywołało uśmiech nie tylko na twarzach dzieci.
Pogoda dopisała i frekwencja również. Mamy nadzieję, że organizatorom udało się zaskoczyć dzieci i sprawić im wiele radość w tym 

szczególnym dla nich dniu.

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej serdecznie dziękuje sponsorom i partnerom za wywołanie setek uśmiechów podczas Gminnego 
Dnia Dziecka.

Nie zabrakło także sportowej rywalizacji. Dzieci indywidualnie oraz w konkurencjach z tatusiami wygrywały nagrody.
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Pan Jan urodził się 13 kwietnia 1928 roku. Pochodził z miejscowości Niżne 
Brunary k. Gorlic. Był żołnierzem odbywającym zasadniczą służbę wojskową w Głogowie. 
Po jej zakończeniu został w mieście i podjął pracę w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Remontowo-Budowlanym jako kierownik stolarni. W roku 1952 poślubił mieszkankę 
Smardzowa p. Romualdę Kuczyńską. Pan Jan przeprowadził się wraz z żoną do jej 
rodzinnego domu w Smardzowie. Prowadził własną stolarnię. Pan Jan był wieloletnim 
komendantem miejscowej OSP, pełnomocnikiem Spółdzielni Kółek Rolniczych, zasiadał  
w Zarządzie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Radwanicach oraz sprawował 
funkcję radnego. Państwo Lichoń doczekali się czwórki dzieci.

Nasi Jubilaci
W tym wydaniu pragniemy zaprezentować Państwu sylwetki kolejnych jubilatów Gminy Jerzmanowa. 
W myśl wprowadzonego przez siebie zwyczaju Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba zawitał  
z życzeniami do kolejnej grupy dostojnych seniorów. W tym kwartale jubileusz „dziewięćdziesięciolecia” 
obchodzili Pani Jadwiga Leszczyńska oraz, Pan Jan Lichoń.

90 urodziny Pana Jana Lichonia ze Smardzowa

Pani Jadwidze i Panu Janowi jeszcze raz składamy serdeczne życzenia z okazji Jubileuszu! Życzymy wszelkiej pomyślności, nieustającej 
pogody ducha oraz kolejnych lat w zdrowiu. By każdy dzień przynosił radość i siłę do pokonywania codziennych trudów, a dalsze lata życia 
upływały w spokoju, radości i miłości bliskich.

Pani Jadwiga urodziła się 22 czerwca 1928 r. w miejscowości Teofipulka (okolice 
Lwowa). Z Ukrainy Pani Jadwiga wraz z rodziną przybyła do Krakowa. W czasie wojny gestapo 
wywiozło ich rodzinę do Niemiec, gdzie przebywali 10 miesięcy. Po wojnie ojciec p. Jadwigi 
zbudował wóz, na którym wracali pieszo do Polski. Na terenie kraju wojsko polskie pomogło 
im dotrzeć do Łagoszowa Małego, gdzie początkowo zamieszkali. W Gminie Jerzmanowa 
poznała przystojnego żołnierza, którego poślubiła w 1946 roku. Państwo Leszczyńscy osiedlili 
się w Maniowie, gdzie wychowali sześcioro dzieci. Pani Jadwiga jest obecnie szczęśliwą babcią  
i prababcią, doczekała się dwojga wnuków oraz dwojga prawnuków.

90 urodziny Pani Jadwigi Leszczyńskiej z Maniowa

Razem dla zdrowia! Szczepienia 
ochronne przeciwko wirusowi HPV

Wyjadą na Zieloną Szkołę

Stypendia dla najzdolniejszych!

HPV odpowiedzialne jest m.in. za nowotwory szyjki macicy, a także raka odbytu, sromu, 
pochwy czy głowy i szyi. Szacuje się, że nawet 80 proc. populacji może mieć w trakcie swojego 
życia kontakt z tym wirusem. 

Pierwsze spotkania informacyjne skierowane zarówno do rodziców jak i do dziewcząt 
objętych Programem odbyły się w dniach 8-9 maja 2018 r. w budynku gimnazjum w Jerzmanowej. 
Spotkania prowadzili specjaliści zatrudnieni w Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych, które 
jest wykonawcą Programu i posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji tego typu Programów.

Obecnie dziewczętom zakwalifikowanym do programu podano już drugą dawkę szczepionki. Cykl szczepienny składa się z podania  
3 dawek szczepionki w odstępach 0-2-6 miesięcy. Całkowity koszt zaszczepienia jednej dziewczynki wynosi 720 zł.

Zachęcamy wszystkie dziewczęta, które z przyczyn zdrowotnych lub innych nie mogły skorzystać ze szczepień w wyznaczonych 
terminach do umówienia się na szczepienie indywidualne w PCUZ w Polkowicach. 

W ramach projektu na początku września zorganizowane zostaną 13-dniowe turnusy 
dla uczniów klas IV i VI SP Jaczów i SP Jerzmanowa. Uczniowie oraz ich opiekunowie przebywać  
będą w Świeradowie Zdroju i Poddąbiu. Podczas dwutygodniowego pobytu dzieci będą brały 
udział w codziennych zajęciach lekcyjnych, a także innych: sportowych i na basenie. Zaplanowano 
również wiele atrakcji. Realizowany będzie program krajoznawczy: wycieczki piesze, spacery.  
Najważniejszym elementem wyjazdu będzie profilaktyka zdrowotna dla uczniów: inhalacje 
lecznicze oraz seanse w grocie solnej.

– Cieszę się, że Fundacja po raz kolejny pozytywnie rozpatrzyła nasz wniosek  
i będziemy mogli zorganizować dzieciom wypoczynek w miejscowościach uzdrowiskowych  
– mówi wójt Lesław Golba.

Dodatkowym wyróżnieniem dla najlepszych uczniów i stu-
dentów zamieszkałych na terenie naszej Gminy są stypendia Wójta 
Gminy Jerzmanowa.

Zasady przyznawania stypendium regulują przepisy uchwały 
nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 marca 2017 
r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy 
uzdolnionym uczniom i studentom, form i zakresu pomocy jak również 
trybu postępowania w tych sprawach (ze zmianami).

Warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie wybitnych 
osiągnięć naukowych lub artystycznych, zgodnie z kryteriami zawartymi 
w powyższej uchwale. 

W bieżącym roku nabór wniosków o udzielenie stypendiów 
rozpocznie się 22 czerwca i potrwa odpowiednio do 31 lipca dla 
uczniów szkół oraz do 15 września dla studentów.

Trwa gminny program szczepień przeciwko HPV. Dziewczęta zamieszkałe na terenie naszej gminy, 
urodzone w roku 2003 mogą skorzystać z szczepień ochronnych w ramach „Gminnego Programu 
profilaktyki raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko HPV w roku 2018”.

140 uczniów z jerzmanowskich podstawówek wyjedzie na bezpłatną Zieloną Szkołę. 
Gmina po raz kolejny otrzymała wsparcie Fundacji KGHM Polska Miedź na realizację zadania 
pn. „Zielona Szkoła dla uczniów szkół podstawowych Gminy Jerzmanowa”. 
Tegoroczne wsparcie wyniesie 271.200,00 zł.

STYPENDIA NAUKOWE

mogą uzyskać uczniowie i studenci, którzy w poprzednim  
roku szkolnym (akademickim) uzyskali co najmniej  

dobrą ocenę z zachowania oraz  
średnią ocen co najmniej:

5,30 uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej

5,00 uczniowie klas VII – VIII szkoły podstawowej  
i gimnazjum

4,80 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

4,60 studenci

STYPENDIA ARTYSTYCZNE

mogą uzyskać uczniowie i studenci, którzy w poprzednim roku 
szkolnym (akademickim) uzyskali indywidualnie lub grupowo 
tytuł Laureata lub finalisty olimpiady, konkursu lub turnieju  

o zasięgu:

Wojewódzkim

Ogólnopolskim

Międzynarodowym

Do ścisłego finału objętej honorowym patronatem Dolnośląskiego 
Kuratora Oświaty IX edycji Powiatowego Konkursu „W pogoni 
za indeksem” dostali się dwaj uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie – Aleksander Lasota  
z języka polskiego i Filip Polasik z matematyki.

Chłopcy 25 kwietnia 2018 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Głogowie stanęli do zmagań 
o tytułowy indeks, który, oprócz nagród rzeczowych, daje laureatom przywilej podczas rekrutacji 
do głogowskich szkół ponadgimnazjalnych – przy tej samej ilości punktów rekrutacyjnych, będą 
mieli pierwszeństwo w przyjęciu do wymarzonej szkoły. Opiekunem merytorycznym Aleksandra 
Lasoty była pani Zofia Głowacka, a opiekunem Filipa Polasika pani Anna Szyszkowska.

Właścicielem indeksu został Aleksander Lasota, który zdeklasował pozostałych 
uczestników swoimi rozważaniami na temat motywu miłości i wrażliwości w literaturze i sztuce. 
Jak powiedziała przewodnicząca jury, pani Wioletta Ziemińska: „Aleksander swoją wypowiedzią 
rzucił komisję na kolana”.

Warto podkreślić, że Aleksander i Filip w swojej drodze do finału pokonali w II etapie 
ponad 200 uczniów, a na etapie rejonowym ponad 50.

Uczeń z Jaczowa laureatem 
prestiżowego konkursu
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ZOSTANĘ POLICJANTEM… 
MARZENIE PRAWIE KAŻDEGO CHŁOPCA

BEZPIECZNE WAKACJE Z PRZEDSZKOLAKAMI

WIEŚCI OD PRZEDSZKOLAKÓW

Zbliżają się wakacje, dlatego też w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z funkcjonariuszem Policji z Komendy Powiatowej Policji 
w Głogowie i dzielnicowym Andrzejem Zielińskim. W trakcie spotkania przedszkolaki dowiedziały się, jak bezpiecznie zachowywać się podczas 
nadchodzących wakacji. Policjanci ostrzegli przed zagrożeniami, jakie mogą ich spotkać podczas wakacji. Dzieci wspólnie z funkcjonariuszem 
przypomniały, jak bezpiecznie poruszać się po drodze oraz spędzać czas wolny na placu zabaw, przy akwenach wodnych i innych miejscach na 
świeżym powietrzu. Dzielnicowy zwrócił także uwagę na wzmożoną czujność w stosunku do osób nieznajomych, uważanie na to czym nas ktoś 
częstuje. Przestrzegł przed zabawami z obcymi zwierzętami, a także prezentował dzieciom postawę, jaką należy przyjąć kiedy zwierzę atakuje.

W drugiej części dnia dzieci spotkały się ze strażakami z jednostki OSP Jerzmanowa. Ogromne zainteresowanie wzbudziła prezentacja 
pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieci miały okazje wykonywać sztuczne oddychanie przy użyciu fantomu. Na zakończenie odbyła się 
prezentacja wozu strażackiego.

– Przybliżamy dzieciom pracę policjanta. Pokazujemy jak wygląda sprzęt  
policyjny, gdzie pracuje oficer dyżurny, technik kryminalistyki. Właśnie to 
zbieranie śladów najbardziej dzieci interesuje. Wszystko jest dostosowane do 
wieku dzieci. W drugiej części tego spotkania jest taka profilaktyka. Rozpoczynają 
się niedługo wakacje, sezon kąpielowy. W związku z tym dużo mówimy  
o bezpieczeństwie nad wodą – mówi Bogdan Kaleta, oficer prasowy KPP  
w Głogowie.

S p o t k a n i e 
przeznaczone jest dla 
dzieci z najstarszych grup 
przedszkolnych, które już 
niebawem pójdą do szkoły. 
Policjanci uczulają dzieci 
na różne niebezpieczne 
sytuacje, które mogą ich 
spotkać. Wizyta na komisariacie oraz zawód policjanta bardzo spodobał się przedszkolakom. 

– Jest fajnie. Oglądamy komisariat, samochód policyjny i robimy też odciski palców 
– mówił Kacper. – Policjant to super ktoś kto łapie zabójców, może ratować komuś życie  
i bierze przestępców, którzy kradną komuś pieniądze do więzienia – powiedział jeden  
z przedszkolaków. 

Początek czerwca, jest co roku czasem kiedy Komendę Powiatową Policji w Głogowie odwiedzają najmłodsi. 
Starsze grupy przedszkolne z Przedszkola Gminnego KRAINA MARZEŃ w Jerzmanowej wraz z opiekunami 
wybrały się 4 czerwca w odwiedziny do głogowskich policjantów. Zobaczyli m.in. to jak pracują technicy 
kryminalistyki, w jaki sposób składa się odciski palców oraz jak wygląda policyjny radiowóz. Ostrzegano także 
przed niebezpieczeństwami, jakie mogą czekać np. nad wodą w związku z rozpoczęciem sezonu letniego.

Kacper Nowaczyk, uczeń klas VA Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, zajął I miejsce  
w powiatowym konkursie literackim „Książka moim przyjacielem” również organizowanym przez 
Szkołę Podstawową nr 12 w Głogowie. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu listu do ulubionego 
bohatera literackiego. Komisja sprawdziła ponad pięćdziesiąt prac! Serdecznie gratulujemy Pawłowi  
i Kacprowi, a także pozostałym uczestnikom konkursu. 

Paweł Tuczyński uczeń klasy II Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, zdobył III miejsce 
w kategorii klas 1-3 w VII Powiatowym Konkursie Literackim „Mój przyjaciel pies”. Organizatorem 
konkursu była Szkoła Podstawowa nr 12 w Głogowie. Zadanie uczniów polegało na napisaniu wiersza 
lub opowiadania „Wiosenne psie psoty”. Patronat na wydarzeniem objęli: Głogowskie Towarzystwo 
Literackie oraz Maria Czerwińska, założycielka Fundacji Przyjaźni Ludzi i Zwierząt CZE-NE-KA. 

Nicola Madecka zdobyła wyróżnienie w swojej kategorii wiekowej w wojewódzkim konkursie literackim „W kilku strofach o.... Przyjaźni”. 
Na konkurs nadesłano kilkaset prac z całego województwa. Serdecznie gratulujemy wyniku i życzymy dalszych sukcesów na polu literatury. 

W dniach 17-19 kwietnia Szkołę Podstawową w Jerzmanowej odwiedzili uczniowie wraz  
z nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły w Görzig. Podtrzymali w ten sposób wieloletnią współpracę 
między szkołami. Wizyta gości niemieckich przebiegała w niezwykle przyjaznej atmosferze.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez polskich nauczycieli. 
Brali udział między innymi w lekcji programowania, warsztatach artystycznych, 
przyrodniczych, tanecznych oraz zajęciach bibliotecznych. Przygotowane treści bardzo 
im się podobały. Szczególne wrażenie zrobiło na nich bogate wyposażenie sal lekcyjnych 
w sprzęt multimedialny. Nauczyciele niemieccy byli pod wrażeniem wykorzystania 
nowoczesnej technologii na lekcjach. Drugiego dnia uczniowie polscy i niemieccy udali się na wycieczkę do Głogowa. Zwiedzali Ratusz, fosę, 
Stare Miasto. Po południu uczniowie polscy zaprosili niemieckich kolegów do swoich domów. Nasi uczniowie i ich rodzice zaangażowali się  
w aktywne zagospodarowanie czasu naszym gościom. Podczas pożegnania dyrektor niemieckiej szkoły nie kryła łez wzruszenia. Podkreśliła życzliwość  
i otwartość polskich uczniów i nauczycieli. Nie spodziewała się aż tak bogatego programu wizyty oraz otwartości i zaangażowania z naszej strony. Szczególne 
podziękowania należą się również Urzędowi Gminy Jerzmanowa oraz wójtowi Lesławowi Golbie za pomoc i wsparcie finansowe podczas organizacji wizyty 
niemieckich gości.

W dniach 14-16 maja bieżącego roku uczniowie z klas V-VII udali się na wycieczkę 
śladami patrona szkoły – Jana Pawła II. Zwiedzili dom rodzinny Karola Wojtyły w Wadowicach, 
zażyli górskich spacerów – tak ukochanych przez Papieża – Polaka. Odwiedzili smoka 
wawelskiego oraz zwiedzali Wawel. Obowiązkowe były zakupy na Krupówkach. Wycieczka 
Wadowice – Zakopane – Kraków okazała się czasem intensywnego zwiedzania. Nie zabrakło 
również odpoczynku po górskich wędrówkach w termach podhalańskich oraz parku miniatur w Inwałdzie. Wyjazd zorganizowany przez panią 
Justynę Figas dostarczył wielu pozytywnych emocji zarówno uczniom, jak i nauczycielom.

11 czerwca do naszej szkoły zawitali niezwykli goście. Pani Senator RP Dorota Czudowska 
wraz z Posłem Wojciechem Zubowskim, w obecności Wójta Gminy Jerzmanowa oraz zaproszonych 
rodziców, wręczyli nagrody uczniom biorącym udział w konkursie „List do Taty”. Troje naszych 
piątoklasistów napisało piękne prace, w których dziękowali swoim tatusiom za wsparcie i miłość 
rodzicielską. Dwie prace, Aleksandry Drozdowskiej i Kacpra Semeneca, uzyskały wyróżnienie. 
Aleksander Witkowicz otrzymał nagrodę za udział w konkursie. Uczniowie klas piątych mieli okazję 
porozmawiać z panią senator i panem posłem. Padały pytania o codzienną pracę parlamentarzystów 
i ich obowiązki. Spotkanie przebiegało w niezwykle miłej atmosferze. Pani senator, na ręce pani 
dyrektor Marioli Tuz, wręczyła okolicznościowe pamiątki dla szkoły.

Laureaci konkursów

Nie zniknie tej przyjaźnie nić, 
co połączyła nas…

Podążamy śladami 
Jana Pawła II

Niezwykli goście w Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Jerzmanowej
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27 kwietnia, w Szkole Podstawowej nr 10 im. Mikołaja Kopernika w Głogowie, odbył się Powiatowy Konkurs 
Języka Angielskiego dla uczniów klas VI. Konkurs podzielony był na dwa etapy: indywidualny test gramatyczno-
leksykalny oraz grupową prezentację scenki rodzajowej. Z ogromną przyjemnością informujemy, że II miejsce  
w kategorii indywidualnej zajął Stanisław Makara, uczeń klasy VIa.

Powiatowy Konkurs z Języka Angielskiego

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie

Święto Szkoły

Przegląd Teatru Jednego Aktora

Szkolny dzień profilaktyki

Obchody Dni Języków Unii Europejskiej

Celem tej uroczystości było kształtowanie wśród uczniów nawyku aktywnego 
wypoczynku, propagowanie zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności fizycznej oraz wdrażanie 
do sportowego zachowania podczas rozgrywania różnych konkurencji. Na uroczystość szkolną 
z pomocą przybyli studenci PWSZ w Głogowie, którzy wspierają nasza szkołę w corocznej 
działalności profilaktycznej.

W ramach obchodów uczniowie uczyli się słów i zwrotów w językach obcych, wykonali plakaty 
zachęcające do nauki języków obcych. Klub Przyjaciół Królowej Elżbiety, pod opieką Pani Darii Kapica-
Przewoźnik, zaprezentował niezwykle ciekawe przedstawienie w wersji angielskiej. Zwieńczeniem 
był uroczysty apel, podczas którego uczniowie wysłuchali bajki o Unii Europejskiej, poznali 28 krajów 
członkowskich reprezentowanych przez uczniów klasy IVB i IIIB. Po części artystycznej każda klasa 
brała udział w stacjach zadaniowych. Uczniowie byli bardzo zaangażowani, pracowali sprawnie i byli 
wyjątkowo czujni zauważając błędy w zadaniach, za co dostali dodatkowe punkty.

Przygotowując się do święta szkoły cała szkoła aktywnie realizowała program pracy z patronem szkoły. Uczniowie pogłębiali wiedzę o życiu 
i twórczości H. Sienkiewicza a także poznawali dzieła naszego patrona. Nauczyciele organizowali sienkiewiczowskie konkursy i turnieje, do których 
zaprosiliśmy uczniów z terenu Gminy Jerzmanowa. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Wioletta Olejnik wręczyła dyplomy i nagrody książkowe laureatom 
tych konkursów. Na koniec odbył się piknik, podczas którego spotkaliśmy się z Wielkopolską grupą Rycerską zajmującą się odtwórstwem historycznym  
i specjalizująca się w XIII wieku. Dzięki rycerzom wszyscy poczuli ducha XIII wieku i odbyli niezapomnianą podróż w czasie. 

Uczennica Amelia Pawłowska wraz ze swoją wychowawczynią Anetą Kantowicz uczestniczyły 
w XXII Przeglądzie Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji i prozie” w Polkowicach. Amelia po 
wielu miesiącach przygotowań i ćwiczeniach dykcji recytowanego tekstu wystąpiła w utworze Małgorzaty 
Nawrockiej „Obietnice taty”, za który otrzymała wyróżnienie.

II miejsce w Powiatowym Konkursie Języka Angielskiego dla ucznia Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.

Naczelne hasło tegorocznego dnia profilaktycznego brzmiało 
„Aktywnie po zdrowie” i zostało skierowane do uczniów klas 0-V.

W dniach 21-25 maja 2018r. odbywały się Dni Języków Unii Europejskiej. Głównym celem imprezy 
było uświadomienie korzyści płynących z uczenia się języków obcych i zachęcanie do przełamywania 
barier językowych.

8 maja w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza odbyła się uroczystość 
poświęcona jubileuszowi 20-lecia nadania imienia szkole. Uczniowie szkoły 
przedstawili inscenizację o życiu i twórczości patrona oraz wręczyli czasopismo, 
które zostało wydrukowane specjalnie na tę okoliczność.

Udział w XXII Przeglądzie Teatru Jednego Aktora „Humor i satyra w poezji 
i prozie” w Polkowicach zaowocował wyróżnieniem dla uczennicy klasy VIa.

23 maja grupa prawie 120 uczniów i nauczycieli obejrzała przygotowany przez Teatr im. Heleny Modrzejewskiej 
w Legnicy spektakl pt. „Hamlet, książę Danii”. Przedstawienie przygotowane przez legnicki zespół teatralny zaskakuje, 
skłania do myślenia i wzrusza. Jest pełen ognia, walki i muzyki, które nie tylko budują nastrój, ale i wprowadzają młodego 
widza w niezwykły świat sztuki wysokiej. Jak piszą twórcy przedstawienia: „Powraca jeden z najbardziej intrygujących 
tytułów w repertuarze i jedno z największych dzieł w historii dramatu. Legnicki Hamlet, pokazywany w wielu miastach 
Polski, a także w czeskiej Pradze, został w swoim czasie uznany za „teatralną perłę”, jeden z najciekawszych spektakli 
szekspirowskich Dolnego Śląska i Polski. W nowej obsadzie zyska nowe oblicze i energię, pozostając tą samą inscenizacją 
– spektaklem „twardym”, „dotkliwym i niewygodnym”, wyrazistym i pełnym emocji, siłą bezlitosnej metafory opisującym 
współczesność. [...] Na nowo ożyje także jedyna w swoim rodzaju przestrzeń Sceny na Nowym Świecie, stając się tym 
razem zrujnowanym Elsynorem [...].

Finał IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literatury Fantasy „Źródła marzeń – Sources of dreams” odbył się 21 kwietnia br. w pięknym 
zamku w Mosznej. Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie reprezentowała Wiktoria Somerska, uczennica kl. IIa, która wraz  
z opiekunką, p. Zofią Głowacką, otrzymała zaproszenie do moszniańskiej rezydencji. 

Wiktoria, wykazując się doskonałą znajomością prozy C.S. Lewisa, do finału weszła z IV lokatą, deklasując tym samym prawie 1300 uczniów 
z całej Polski. Uczestnicy zmagań finałowych mieli do rozwiązania test wiedzy dotyczący twórczości wybranego autora oraz dwie krótkie formy 
wypowiedzi pisemnej. W zmaganiach finałowych wzięło udział 33 uczniów. Wiktoria w swojej kategorii zajęła wysokie, V miejsce. Jak powiedzieli 
organizatorzy, uczestnicy prezentowali tak wysoki poziom merytoryczny, że o lokacie decydowały ułamki punktów.

W dniach 28-30 maja Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie gościła wolontariuszy 
z Europejskiego Forum Młodzieży (EFM) w Bystrzycy Kłodzkiej. Warsztaty prowadzone przez Dario z Włoch 
i Juliena z Francji miały na celu wspieranie rozwoju osobistego uczniów, rozwijania ich twórczego myślenia, 
różnych aspektów komunikacji oraz umiejętności służących lepszej współpracy w grupie, a także zrozumienia 
istoty międzykulturowości. Normalny, zwykły, szkolny dzień zamienił się w trzydniowy międzynarodowy 
maraton pełen atrakcji, spontaniczności, ciekawostek, niezapomnianych wrażeń, radości, a przede wszystkim 
ogromnej dawki żywego języka angielskiego, którego znajomością mogli się chwalić i cieszyć uczniowie szkoły. Wolontariusze bardzo chętnie 
integrowali się z uczniami, a ci pokonywali swoje ograniczenia, bariery językowe i nieśmiałość, by osobiście móc porozmawiać z gośćmi.

W środę 6 czerwca 2018 r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie gościła w budynku po gimnazjum w Jerzmanowej 
uczestników III Powiatowego Turnieju Gier Planszowych. Wzięło w nim udział siedem szkół z powiatu głogowskiego. Uczniowie rywalizowali w 
kategorii drużynowej i indywidualnej. Zwyciężyła Szkoła Podstawowa nr 3 w Głogowie. W rywalizacji indywidualnej najlepsze okazały się dziewczęta: 
Aleksandra Szymankiewicz z SP3 w Głogowie – I miejsce, Agata Polak z SP Jerzmanowa – II miejsce i Aleksandra Grzechnik z SP Jaczów – III miejsce. 
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, a na zwycięzców konkursu indywidualnego i każdą szkołę uczestniczącą w rozgrywkach drużynowych 
czekały nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych. Honorowy Patronat nad turniejem objęli Wójt Gminy Jerzmanowa, Ośrodek Doradztwa 
Metodycznego w Głogowie oraz sklep internetowy tropemgier.pl z Głogowa. Rozgrywki były podsumowaniem całorocznego projektu edukacyjnego 
„Festiwal Gier Planszowych” i odbyły się już po raz trzeci. 

22 maja w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu odbyła się uroczysta gala wręczenia zaświadczeń 
laureatom i finalistom etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego im. majora Marka 
Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice 
Rzeczypospolitej”. Swoją obecnością, uroczystość uświetnili Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty 
oraz ppłk Wojciech Czerechowski – Prorektor ds. Studenckich Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

Finalistą Konkursu był uczeń naszej szkoły Jakub Walendowski, którego, oprócz nagrody książkowej, 
szczególnie ucieszyło zaświadczenie uprawniające do otrzymania dodatkowych punktów w procesie przyjmowania 
do szkół ponadgimnazjalnych. Naszemu uczniowi, a także Panu Robertowi Wrzesińskiemu, nauczycielowi historii 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W magicznym świecie legnickiego teatru

Marzenia się spełniają – V miejsce w Finale 
IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literatury 
Fantasy „Źródła marzeń – Sources of dreams”

Ciekawa lekcja języka angielskiego

Powiatowy Turniej Gier Planszowych po raz trzeci

Finał etapu Wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Konkursu Historycznego

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie – oddziały gimnazjalne
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Zawody Ligi Szkółek Kolarskich MTB 
Zagłębia Miedziowego

Pełnoprawni rowerzyści

Blisko 70 osób wyruszyło z Jerzmanowej aby pokonać 12 kilometrową trasę rajdu. Na 
uznanie zasługują najmłodsi uczestnicy rajdu, którzy dzielnie dotrzymywali kroku rodzicom  
i starszym kolegom. Po wysiłku fizycznym przyszedł czas na relaks przy grillu. Na boisku Orlik 
w Jerzmanowej dla uczestników rajdu zreorganizowano piknik wraz z animacjami dla dzieci i torem przeszkód dla młodych rowerzystów. Impreza 
przebiegała w miłej rodzinnej atmosferze. Stowarzyszenie Bike Team Jerzmanowa dołożyło starań aby wśród mieszkańców gminy jazda na rowerze 
zyskała jeszcze większe grono sympatyków.

W sobotę 26 maja Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej wsparło organizacyjnie zawody Ligi Szkółek 
Kolarskich MTB Zagłębia Miedziowego. Patronat nad wyścigiem objął wójt Lesław Golba, a gospodarzem 
jerzmanowskiego etapu był Klub Sportowy Bike Team. W trzech kategoriach wiekowych wzięło udział blisko 100 
młodych kolarzy. Dziewczęta i chłopcy mieli do przejechania kilka pętli po trudnej, stromej i obfitującej we wznie-
sienia trasie w zapałacowym parku. Na mecie czekał na nich poczęstunek: owoce oraz ryż z sosem borówkowym. 
Nad bezpieczeństwem czuwali 
strażacy z OSP w Jaczowie oraz 
ekipa medyczna.

Kolarze Klubu Sporto-
wego Bike Team osiągnęli niebywały sukces stając w każdej kategorii 
na podium. Zwycięzcy otrzymali z rąk wójta Lesława Golby dyplomy, 
puchary oraz nagrody rzeczowe. Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim 
młodym kolarzom, którym udało się przejechać trudną trasę  
w jerzmanowskim parku.

W dniach 8 i 21 czerwca 2018 r. odbyło się w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa uroczyste wręczenie uczniom 
klas czwartych ich pierwszego prawa jazdy – karty rowerowej.

Warunkiem otrzymania tego ważnego dokumentu było 
wcześniejsze zaliczenie testów z wiadomości teoretycznych dotyczących 
przepisów ruchu drogowego oraz znajomości znaków drogowych, jak 
również pomyślne zdanie egzaminu praktycznego.

Pani Wioletta Olejnik oraz Pani Mariola Tuz przestrzegały 
swoich uczniów przed brawurową jazdą, życząc rozwagi i ogra-

niczonego zaufania, aby jazda była przyjemna, ale przede wszystkim 
bezpieczna.

Wójt Gminy Lesław Golba podczas swoich wystąpień 
podkreślił ważność kart rowerowych, uprawniających do poruszania 
się po drogach publicznych, ale jednocześnie uczulał na konieczność 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Zwrócił szczególną 
uwagę by uczniowie podczas podróży rowerowych zawsze mieli na 
głowie kask ochronny, w tym celu wręczył każdemu rowerzyście kask 
i znaczek odblaskowy, by każda z przyszłych podróży była bezpieczna.

Rodzinny rajd rowerowy

Gmina Jerzmanowa ze sportem jest za pan brat. Mieszkańcy Gminy chętnie uprawiają różne dziedziny 
sportowe. Ich aktywność fizyczną i chęć prowadzenia aktywnego trybu życia wspierana jest poprzez 
organizację różnorodnych wydarzeń sportowych. Miesiące maj i czerwiec zdecydowanie możemy 
nazwać rowerowymi.

Gminne Centrum Kultury wraz z stowarzyszeniem Bike Team 
Jerzmanowa w ramach majowego aktywnego wypoczynku 
zorganizowało rajd rowerowy.

PUCHAR LATA 2018 – MUNDIALOWO

Manewry ratownicze ,,Draka Strażaka” 
– Amatorski 2018

Turniej od wielu lat jest jedną z ważniejszych imprez sportowych Gminy Jerzmanowa. Rozgrywki 
mają duże znaczenie zarówno dla zawodników, działaczy jak i kibiców. Promują piłkę nożną jako 
powszechną dyscyplinę sportu, pozwalają skonfrontować umiejętności poszczególnych drużyn z różnych 
klas rozgrywkowych z Gminy Jerzmanowa jak również przetestować potencjalnych nowych zawodników. 

W rozgrywkach wzięły udział wszystkie drużyny reprezentujące Gminę Jerzmanowa  
we współzawodnictwie ligowym tj.: trzy drużyny „A”-klasowe: „DRAGON” Jaczów, „ŁAGOSZOVIA” 
Łagoszów Mały i „SOKÓŁ Jerzmanowa” oraz jedna drużyna „B”-klasowa: „PERŁA” Potoczek. 

Wszystkie drużyny biorące udział w tegorocznym turnieju otrzymały nagrody rzeczowe  
tj. piłki nożne, puchary i dyplomy oraz nagrody pieniężne  
w wysokości 2.000 zł, 1.600 zł, 1.200 zł i 800 zł. 

Wręczono również nagrody 
indywidualne w postaci statuetek oraz 
bonów okolicznościowych na kwotę 150 zł 
dla najlepszego bramkarza, którym został: 
Mateusz Stanaszek z klubu WKS DRAGON 
Jaczów oraz najskuteczniejszego zawodnika, 
którym został Mateusz Pasiak z klubu GKS 
SOKÓŁ Jerzmanowa.

ROWEROWA GMINA JERZMANOWA

W manewrach wzięły udział jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej z terenu Gminy Jerzmanowa oraz gościnnie OSP Ruszowice, 
OSP Kwielice, harcerze oraz członkowie głogowskich stowarzyszeń: 
głogowski klub rowerowy oraz stowarzyszenie Bardziej Głogów sekcja 
nordic walking. Chodziło o to, aby osoby które będą pozorowały 
poszkodowanych, również wyniosły wiedzę – jak zgłaszać zdarzenie, jak 
się zachować, jak pomóc. 

Sam scenariusz manewrów przewidywał 4 zdarzenia. Podczas 
pierwszego grupa rowerzystów postanawia odwiedzić obóz harcerski  
i w tym celu korzysta ze skrótu leśnym duktem. Podczas zjazdu stromym 
stokiem doszło do wywrócenia się rowerzystów. Poszkodowane były  
3 osoby w tym jedna jest w stanie b. ciężkim. Strażacy musieli udzielić 
pierwszej pomocy i przetransportować poszkodowanych do miejsca,  
z którego karetka mogła zabrać pacjentów. W trakcie trwania pierwszego 
incydentu rozpoczął się 2 epizod. Harcerze zaprószają ogień. Strażacy, 

którzy przybyli na miejsce mieli do opanowania ogień oraz ewakuację 
harcerzy. Zadanie było utrudnione ponieważ cały teren obozu 
zadymiono i ratownicy musieli korzystać z aparatów oddechowych. 
Po opanowaniu sytuacji zgłoszony został kolejny wypadek. Tym razem 
jedna z osób uprawiających nordic walking przygnieciona została 
powalającym się drzewem. Ratownicy po przybyciu na miejsce musieli 
wykorzystać sprzęt hydrauliczny do oswobodzenia poszkodowanej. 
Po zakończeniu tych działań strażacy przegrupowali się i udali  
pod pomnik w Jerzmanowej, gdzie nauczycielka będąca na wycieczce 
z klasą zauważyła brak jednego z uczniów. Tutaj zadysponowany 
został patrol Policji z psem przeszkolonym do poszukiwań, a strażacy 
wspomagali poszukiwania ustawiając się w tyralierę i przeczesując 
wskazany teren. Takie ćwiczenia są bardzo ważne i pozytywnie 
wpływają na pracę strażaków w obliczu prawdziwego zagrożenia  
– mówił L. Dubienko.

Pomysł pojawił się w czasie organizowania tras rowerowych na terenie gminy Jerzmanowa. Podczas wyznaczania 
przebiegu tras zastanawiałem się, jako strażak ochotnik, jak zorganizować ewakuacje osób korzystających z tych tras. 
Z roku na rok co raz więcej osób docenia uroki tras i korzysta z nich jeżdżąc na rowerze, biegając, czy uprawiając 
nordic walking – opowiada L. Dubienko.

W sobotę 16.06.2018 r. odbył się turniej piłki nożnej „O Puchar Lata 2018”. Gospodarzem tegorocznych rozgrywek był 
klub KS ŁAGOSZOVIA Łagoszów Mały natomiast organizatorem jak co roku Wójt Gminy Jerzmanowa.

Końcowa tabela przedstawiała się następująco:  
I miejsce GKS SOKÓŁ Jerzmanowa – 9 pkt.  
II miejsce WKS DRAGON Jaczów – 4 pkt.  
III miejsce LZS PERŁA Potoczek – 3 pkt.  

IV miejsce KS ŁAGOSZOVIA Łagoszów Mały – 1 pkt.



20

Gmina Jerzmanowa  www.jerzmanowa.com.pl

„Inicjatywy Jerzmanowskie”
Kwartalnik  Gminy Jerzmanowa
Wydawca: Gmina  Jerzmanowa ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
www.jerzmanowa.com.pl 
Adres wydawnictwa: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Monika Krawczyk

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. 
Czas odpoczynku od książek, zeszytów, szkolnej ławki, dzwonka i porannego wstawania.

Na ten czas życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom bezpiecznych i słonecznych  
wakacji, interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu  

do szkoły. Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze,  
leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. Wszystkich tych,  

którzy wakacje spędzą w Gminie Jerzmanowa zachęcamy do skorzystania z atrakcji o jakie w przerwie  
wakacyjnej zadba Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.


