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SŁOWEM WSTĘPU

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

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

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

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

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

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

Z wyrazami szacunku

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

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

Wykaz numerów telefonów:

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

Gmina Jerzmanowa na czwartej pozycji w rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów!

Chodzi o ranking wydatków inwestycyj-
nych samorządów w latach 2016-2018. 
Ranking opublikowało pismo Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota” i – jak pod-
kreślają jego autorzy – to „jedno z naj-
ważniejszych zestawień pokazujących 
aktywność samorządów w Polsce”. Gmi-
na Jerzmanowa znalazła się na IV miej-
scu w Polsce! Ranking „Wspólnoty” jest 
opracowaniem prof. Pawła Sieniewicza 

z Uniwersytetu Warszawskiego na pod-
stawie zestawień wszystkich samo-
rządów analizowanych na podstawie 
obiektywnych danych ze sprawozdań fi-
nansowych JST, danych GUS, dodatkowo 
uzupełnionych ankietyzacją prowadzo-
ną przez pismo „Wspólnota”. Ranking 
odnosi się do wszystkich inwestycji sa-
morządowych, łącznie z wydatkami in-
westycyjnymi spółek komunalnych. 

Wyniki pokazują liderów inwestycji, 
którzy zaangażowali najwięcej środków 
i sił w poprawę jakości życia mieszkań-
ców. - Miałem przyjemność osobiście 
odebrać nagrodę podczas uroczystej ga-
li w MCK w Katowicach. Pragnę podzię-
kować wszystkim, którzy przyczynili się 
do tego sukcesu oraz tym, którzy trzyma-
ją zawsze kciuki za naszą gminę – mówi 
wójt Lesław Golba.  JT

Budowa ośrodka zdrowia w Jerzmanowej. Budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w Jaczowie.
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INWESTYCJE  /  REALIZUJEMY

Inwestycja budowy sieci gazowych 
na terenie gminy Jerzmanowa zbliża 
się ku końcowi. 

Firma już podpisała 80 umów przyłącze-
niowych z mieszkańcami naszej gminy! 

Sześć odcinków 
Na XVI sesji Rady Gminy Jerzmanowan 
(13.11.2019 r.) odbyło się spotkanie infor-
macyjne z przedstawicielami firmy EWE 
energia sp. z o.o. Firmą, która jest inwe-
storem w zadaniu pn. „Modernizacja ga-
zociągu dystrybucyjnego Kaźmierzów 
– Jerzmanowa oraz budowa sieci gazowej 
dystrybucyjnej na obszarach dotychczas 
niezgazyfikowanych w gminie Jerzma-
nowa”, dotyczącego ośmiu miejscowości 
gminy. Na pytania dotyczące inwestycji 
i sposobów jej realizacji odpowiadał Piotr 
Dudziak, dyrektor działu technicznego 
firmy, a o metodach przyłączania mówił 
Marek Szymoniak, dyrektor działu dystry-
bucji i obrotu sieciowego gazem. Cały pro-
jekt podzielony został na sześć odcinków, 
które realizowane są przez konsorcjum: 
firmę GAZBUD z Kościana i ELEK-
TROBUD Sp. z o.o. Odcinek Modła – 
Łagoszów Mały, odcinek Jerzmanowa 
– Maniów – Łagoszów Mały, odcinek Mo-
dła – Kurowice, odcinek Gaiki, Potoczek, 
Bądzów, odcinek Łagoszów Mały – Smar-
dzów, oraz Kaźmierzów – Jerzmanowa. 

Gaz dla wszystkich 
Obecnie firmy są w trakcie realizacji bu-
dowy sieci gazowej. Planowany termin 
zakończenia robót to grudzień 2019 r., na-
tomiast zamknięcie projektu przez firmę 
EWE przypada na luty 2020 r. Po zakoń-
czeniu projektu powstanie 48,26 km nowo 
wybudowanych lub zmodernizowanych 
gazociągów dystrybucyjnych, wszelka na-
ruszona na potrzeby budowy infrastruk-
tura przywrócona zostanie do stanu 
pierwotnego, a gmina Jerzmanowa zosta-
nie praktycznie w całości zgazyfikowa-
na. Poza projektem firma EWE, działając 

strategicznie i przyszłościowo, biorąc pod 
uwagę kierunki rozwoju zagospodarowa-
nia przestrzennego miejscowości, a także 
w odpowiedzi na zainteresowanie miesz-
kańców przewidziała dodatkowe roz-
budowy umożliwiające przyłączenie się 
domów, nie znajdujących się w bezpo-
średniej bliskości sieci. Realizowane bę-
dą one w 2020 r. W planach rozbudowy 
na 2021 r. jest także poprowadzenie sieci 

w miejscowości Smardzów, gdyż obec-
ny projekt doprowadza gazociąg tylko 
do granicy miejscowości. Zainteresowanie 
korzystaniem z gazu ziemnego zwanego 
„najczystszą formą paliwa” jest duże. Fir-
ma EWE podpisała z mieszkańcami gminy 
Jerzmanowa 80 umów przyłączeniowych 
dotyczących zakresu sieci realizowanej 
w ramach projektu.  RED

BUDOWA 
SIECI 
GAZOWYCH

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 4 mln 351 tys. 863 zł, a dofinansowanie ze 
środków Unii Europejskiej to 2 mln 413 tys. 548,91 zł. Dofinansowanie realizowane 
jest ze środków Europejskiego Funduszu Infrastruktura i Środowisko w ramach dzia-
łania 7.1 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji 
energii, oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak przyłączyć się do sieci 
gazowej?

Złożyć wniosek o przyłączenie na stronie ewe.pl. Wniosek nie pociąga za sobą konieczności podpisania umowy, daje pogląd na sposób i koszt przyłączenia.
Podpisać umowę przyłączenio-
wą – w ramach umowy EWE 
buduje przyłącze kończące się żółtą skrzynką w granicy nieru-chomości zamawiającego.

We własnym zakresie zaprojek-tować wewnętrzną instalację 
gazową domu.

Dostarczyć do EWE podanie 
o uruchomienie przyłącza podpi-sane przez instalatora, kierow-nika budowy i kominiarza.

EWE montuje gazomierz i rozpo-czyna dostarczanie gazu.

1
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Nowy samochód do zadań specjalnych
Samochód ciężarowy marki Citroen 
Jumper stał się nowym nabytkiem 
Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Jerzmanowej. 

Model tego auta zaprojektowano tak, 
aby usprawniać i ułatwiać prace wyko-
nywane na co dzień przez pracowników 
ZGK. Zabudowa skrzyni posiada dodat-
kowe nadstawki z siatki do wysokości 
kabiny oraz wyposażona jest w uchwy-
ty umożliwiające bezpieczny transport 
sprzętu. Do samochodu zakupione zo-
stały również szyny najazdowe do za-
ładunku kosiarek typu traktorki, 
a zabudowa skrzyni posiada wywrot trój-
stronny. Samochód posiada siedem miejsc 

Izolacja fundamentów

Mamy szybki internet

Od momentu, w którym gmina 
Jerzmanowa stała się właścicielem 
pałacu, udało się dzięki 
zaangażowaniu lokalnych władz 
i środkom unijnym, zrobić wiele, 
aby budynek zaczął zyskiwać nowe 
oblicze. 

Przez ostatnie trzy lata wyremontowano 
dach, oczyszczono stawy, uporządkowano 
drzewostan parku, wysprzątano wnętrza 
sal i komnat aby przygotować wszystko 
do dalszych zmian. Kolejnym krokiem 
odrestaurowania obiektu jest osuszenie 
ścian budynku. Obecnie trwają starania 
o udzielenie dotacji na dofinansowanie 
prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych w ramach progra-
mu Ochrona Zabytków 2020 na zadanie 
pn. „Wykonanie izolacji przeciwwilgo-
ciowej Pałacu w Jerzmanowej (XVI w.)”. 
W tym celu złożono wniosek do Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Czekamy na decyzję.  RED

Od sierpnia br. na terenie 
gminy Jerzmanowa można 
korzystać z dostępu do usług 
światłowodowych. 

Dzierżawcą poprowadzonej w gminie 
przez firmę Alias Sp. z o.o. sieci światło-
wodowej jest firma Kamnet posiadają-
ca w swojej ofercie superszybki internet 
do 300 Mb/s, telewizję światłowodową 
w rozdzielczości HD oraz telefonię sta-
cjonarną. Zachęcamy do kontaktu z Biu-
rem Obsługi Klienta, 7 dni w tygodniu 
w godz. 8 – 22 pod numerem 76 740 00 00. 
Ofertę można znaleźć również na www.
kamnet.pl.  RED

siedzących, jego ładowność to 1 tys. 560 
kg. Z pewnością usprawni i ułatwi ono 
mobilność pracowników przy wykony-
waniu robót objętych porozumieniami 
z gminą dotyczących m.in.: koszenia tere-
nów zielonych, sprzątania przystanków, 

czyszczenia studzienek kanalizacji desz-
czowej, sprzątania placów zabaw, opróż-
niania koszy ulicznych czy flagowania 
sołectw z okazji świąt państwowych. Je-
go zakup w całości sfinansowała gmina 
Jerzmanowa.  RED

Przemiana stodoły 
z oborą w świetlicę 

i kręgielnię

Ta inwestycja jest w ponad 60 
proc. dofinansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. To ponad 3 mln 997 
tys. 932,64 zł. 

Prowadzone od lutego br. na placu bu-
dowy prace trwają w najlepsze. Każdego 
dnia wykonawca wykorzystuje sprzyja-
jącą jesienną aurę i odkrywa przed nami 
dawne piękno rewitalizowanego obiek-
tu. Intensywna przebudowa prowadzona 
wewnątrz i na zewnątrz dawnego budyn-
ku gospodarczego zaczyna odsłaniać 
również zarysy przyszłych pomieszczeń: 
oczekiwanej głównie przez mieszkań-
ców Jerzmanowej świetlicy oraz kręgiel-
ni. Obecnie wykonana jest reprofilacja 
i izolacja stropów łukowych wewnątrz 
kręgielni (dawna obora), które dodatkowo 
podtrzymywane są przez zamontowaną 
konstrukcję. Zobaczyć już możemy ścian-
ki działowe oddzielające przeznaczenie 

i charakter przyszłych pomieszczeń. Zo-
stały przymurowane wszystkie elementy 
ozdobne na dwóch gzymsach historycz-
nych budynków. Wyremontowano pozo-
stałą dawną więźbę dachową na części 
przeznaczonej na kręgielnię (dawna obo-
ra) następnie kontynuowane są prace de-
karskie w zakresie krycia dachu. Na części 
budynku dedykowanej świetlicy (dawna 
stodoła) zmontowano stalową konstruk-
cję nośną przyszłego pokrycia dachowego. 
W kolejnym etapie stara więźba dachowa 
będzie wyremontowana i zabezpieczona 
przeciwogniowo i przeciw szkodnikom, 
aby zachować ją jako dziedzictwo histo-
ryczne dla kolejnych pokoleń. Trwają 
prace wchodzące w zakres zabezpiecze-
nia przed szkodami górniczymi miedzy 
innymi zabezpieczenie kamiennych ścian 
przed odchyłami. Dalsze działania to pra-
ce instalacyjne i wentylacyjne w całym 
obiekcie.  RD

http://www.kamnet.pl/
http://www.kamnet.pl/
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Po koniec października (29.10.) 
wyłoniono najkorzystniejszą ofertę 
w postępowaniu przetargowym 
na zadanie pn.: „Rozbudowa 
drogi gminnej ul. Smardzowskiej 
w miejscowości Jaczów, Gmina 
Jerzmanowa.” 

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo 
Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Gło-
gowa. Firma rozpoczęła już prace związane 
z budową zamkniętego systemu kanalizacji 
deszczowej. To dopiero początek prac, a ich 
intensywność z pewnością zwiększy się 
w okresie wiosennym. Termin zakończenia 
inwestycji, na którą gmina uzyskała wspar-
cie z Funduszu Dróg Samorządowych 
w kwocie 3 mln 310 tys. 789 zł. przypada 
na koniec lipca 2020.  RED

INWESTYCJE  /  REALIZUJEMY

Nowa wiata przystankowa 
w Kurowicach

Twardo i sucho 
Zakończono prace związane z utwardzeniem gruntu 
przy punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
w Kurowie Małym. 

Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa Farmer sprawnie zajęła się tym 
zadaniem. To jedna z niewielkich lecz ważnych inwestycji, gdyż 
utwardzenie terenu posłuży przede wszystkim jako dojazd dla po-
jazdów odbierających śmieci, a dodatkowo wpłynie pozytywnie 
na walory estetyczne krajobrazu miejscowości.  RED

Mieszkańcy, którzy korzystają z usług komunikacji 
zbiorowej w Kurowicach, mogą już korzystać z nowej 
wiaty przystankowej.

Firma PHU Romex zakończyła już prace związane z wykona-
niem zadnia pn. „Budowa wiaty przystankowej w miejscowości 
Kurowice wraz z wykonaniem kostki brukowej pod wiatą:. Wiata 
stanęła przy pasie drogi powiatowej 1016D. Z pewnością będzie 
bezpiecznym schronieniem przed wiatrem czy deszczem, w szcze-
gólności dla dzieci i młodzieży dojeżdżających do szkół.  RED

Ruszyły prace 
na Smardzowskiej
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 UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!
Do końca roku rejestracja w BDO!
BDO to Baza Danych Odpadowych o produk-
tach i opakowaniach oraz o gospodarce odpa-
dami. To rejestr podmiotów wytwarzających 
odpady oraz organizacji odzysku, które później 

nimi gospodarują. 

To unikatowy na skalę światową projekt re-
alizowany przez Instytut Ochrony Środowi-

ska – Państwowy Instytut Badawczy w ścisłej 
współpracy z Ministerstwem Środowiska, mają-
cy na celu mierzenie ilości odpadów wytwarza-
nych przez człowieka i trafiających do środowiska 
naturalnego. Jego celem jest skuteczna kontrola 
rynku gospodarki odpadami, przyczyniając się 
tym samym do efektywniejszego wspierania 
organów inspekcji ochrony środowiska w wal-

ce z nieprawidłowościami występującymi w tym 
sektorze. Obowiązek uzyskania wpisu do Rejestru 
BDO wynika wprost z ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach. Ponadto od 1 stycznia 2020 r. 
firmy, które wytworzą odpady i nie będą zareje-
strowane w Rejestrze BDO, nie będą mogły prze-
kazać tych odpadów np. odbierającemu. Nie będą 
miały również możliwości wystawienia elektronicz-
nej karty przekazania odpadów, a papierowa karta, 
która funkcjonuje obecnie, nie będzie już dostępna. 
Należy wejść na stronę www.bdo.mos.gov.pl i do-
wiedzieć się więcej.

Żródło: www.bdo.mos.gov.pl 

Nowe zasady selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych 

Gdzie kupić brązowy pojemnik?
Od 1.10.2019 r. obowiązują nowe zasa-
dy selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli 
wciąż planujesz zaopatrzenie się w pojem-
nik to od 4.11.2019 r. brązowe pojemniki 
na odpady BIO (wyłącznie o pojemności 
240 l) możesz zakupić w Polkowickiej Do-
linie Recyklingu. Pojemniki będą dostęp-
ne od poniedziałku do piątku w godzinach 
12:00-15:00 w CPSZOK-u przy ul. Dział-
kowej 18 w Polkowicach. Płatność wy-
łącznie w systemie bezgotówkowym. Do 
każdego zakupionego pojemnika doda-
wana jest naklejka do jego prawidłowego 
oznaczenia. 

Gdzie dostać naklejkę na już 
zakupiony pojemnik? 

Dla mieszkańców zabudowy jedno i wie-
lorodzinnej naklejki na pojemniki BIO 
dostępne są w siedzibie Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1 w Po-
lkowicach. Jednocześnie przypominamy 
o konieczności właściwego oznakowa-
nia pojemników (nazwa frakcji odpadów: 
odpady zmieszane lub odpady BIO, ad-
res nieruchomości), zarówno na odpady 
ulegające biodegradacji BIO jak i odpady 
zmieszane.

Częstotliwość odbioru odpadów
Odpady zmieszane i odpady BIO będą 

odbierane z następującą częstotliwością:
• zabudowa jednorodzinna - raz na dwa 
tygodnie,
• zabudowa wielorodzinna - raz 
w tygodniu.

Harmonogram odbioru odpadów dostępny 
jest na stronie ZGZM.

Harmonogram odbioru odpadów zmiesza-
nych i BIO: zgzm.pl/harmonogramy/

Harmonogramy odbioru odpadów dla za-
budowy jednorodzinnej będą dostarczone 
przez Polkowicką Dolinę Recyklingu.

Harmonogramy odbioru odpadów 

dla zabudowy wielorodzinnej będą wysy-
łane pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

Zarówno odpady BIO, jak i zmieszane, 
będą odbierane w ten sam dzień, dlatego 
prosimy właścicieli nieruchomości o wy-
stawianie przed posesję 2 rodzajów pojem-
ników jednocześnie przed godziną 6:00.

Usługa odbioru pojemników będzie świad-
czona w godzinach od 6.00 do 21.00.

Odpady będą odbierane przez różne pojaz-
dy lub przez jeden z podziałem na dwie od-
rębne komory.

Informacje ze strony www.zgzm.pl

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych wynika z Rozporządze-
nia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie z jego treścią jeste-
śmy zobowiązani do zbierania: odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów. Odpady te należny gromadzić w brą-

zowym pojemniku z napisem BIO.

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany we własnym zakresie wyposażyć nieru-
chomość w pojemniki do zbiórki odpadów biodegradowalnych, a także utrzymuje 
je w należytym stanie sanitarnym i porządkowym. ZGZM nie będzie zapewniał po-
jemników w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

UWAGA:
Rekomenduje się wykorzystywanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gro-
madzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcie-
ków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie 
ewentualnych odorów. 

Pojemności pojemników: 

• nieruchomości jednorodzinne:  
0,12 m3 i 0,24 m3 – w zależności od potrzeb,

• nieruchomości wielorodzinne:  
0,12 m3 i 0,24 m3, 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3 – 

w zależności od potrzeb

Zbieramy:
obierki od warzyw, obierki i skórki owoców, ze-
psute owoce i warzywa, resztki pieczywa, sko-
rupki jaj, fusy po kawie i herbacie, kwiaty cięte 
i doniczkowe, trawę, liście, rozdrobnione gałęzie.

Nie wrzucamy:
mięsa, kości, wędlin, odchodów 
zwierząt, kamieni, ziemi, po-
piołu, płynnych odpadów ku-
chennych (zlewki).

! Odpady wrzucamy do pojemnika luzem. Jeżeli odpady były zbierane w worku, 
to należy je wysypać do pojemnika, a worek, po opróżnieniu wyrzucić 
do odpadów zmieszanych.
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Kogo inspiruje 
Kubuś Puchatek?

Alkoholizm to problem całej rodziny
Problem alkoholizmu w rodzinie 
odbija się na wszystkich jej 
członkach, nie dotyczy zatem 
wyłącznie osoby pijącej. 

Ciągi alkoholowe dezorganizują życie do-
mowe, zakłócają spokój i generują roz-
maite problemy emocjonalne i psychiczne 
wszystkich członków. Życie w rodzinie 
alkoholowej jest przepełnione stresem, 
niejednokrotnie całymi latami. Jest to do-
świadczenie pozostawiające niewątpliwie 
„ślady” i uszkodzenia u wszystkich człon-
ków rodziny – dorosłych, a przede wszyst-
kim dzieci. Warto dowiedzieć się: gdzie 
zgłosić osobę uzależnioną na leczenie, 
aby pomóc mu pozbyć się nałogu i przy-
wrócić rodzinie stabilność oraz szczęście, 
czy jest możliwe wyleczenie alkoholizmu 
i zniwelowanie destrukcyjnych skutków tej 
choroby, kiedy tak naprawdę zaczyna się 
problem i w jakim momencie można mówić 
o chorobie.  RED

Zainteresowanie konkursem przerosło ocze-
kiwania organizatorów. Nadesłano 126 prac 
z 22 placówek oświatowych z powiatu gło-
gowskiego. Regulamin zakładał ogranicze-
nia – jedna placówka mogła przysłać po 5 
prac z każdej kategorii wiekowej. Jury: Par-
tycja Barna, kierownik biblioteki gminnej 
w Jerzmanowej; Beata Pawłowska, przed-
stawiciel rady rodziców przy szkole podsta-
wowej w Jerzmanowej oraz Aneta Wasiluk, 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, mia-
ło twardy orzech do zgryzienia. Uroczyste 
ogłoszenie wyników nastąpiło na uroczystej 
gali, 25 listopada 2019 r. Gościem specjal-
nym był sam Kubuś Puchatek! Wspaniałe 

nagrody, wystawa prac oraz słodki poczę-
stunek – to wszystko czekało na finalistów 
w sali OSP w Jerzmanowej. Pomysłodawcą 
konkursu oraz głównym organizatorem by-
ła Barbara Tuczyńska, nauczyciel ze Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej, ale osób za-
angażowanych w prace związane z konkur-
sem oraz galą finałową było dużo więcej. 
Wszystkim zaangażowanym składamy ser-
deczne podziękowania. Szczegółowe wyniki 
konkursu znaleźć można na stronach szkola.
jerzmanowa.com.pl oraz bibliotekajerzm.pl 
Gratulujemy talentu i pasji do pracy wszyst-
kim uczestnikom konkursu. Zapraszamy 
na przyszłoroczną edycję.  RED

 GDZIE PO POMOC?
Pomocy osobom z problemem alkoho-
lowym lub członkom jej rodziny udziela 
Gminna Komisja Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych działająca przy Urzę-
dzie Gminy w Jerzmanowej, ul. Lipowa 4. 
Pod tym adresem znajduje się równieś 
punkt konsultacyjny dla osób uzależnio-
nych i współuzależnionych oraz osób do-
znających przemocy w rodzinie.

 WAŻNY TELEFON

76 831 21 21

Można rozwinąć swoje 
umiejętności w zakresie 
korzystania z technologii 
cyfrowych. Internet, a w nim 
portale społecznościowe, 
bankowość elektroniczna, 
a nawet tworzenie własnych 
stron internetowych. Gmina 
zaprasza do udziału w bezpłatnych 
szkoleniach.

Gmina Jerzmanowa uzyskała dofinan-
sowanie w wysokości 84 tys. zł na reali-
zację projektu „E-aktywni mieszkańcy 
Jerzmanowa” w ramach Programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na la-
ta 2014-2020, Działanie 3.1. „Działania 
szkoleniowe na rzecz rozwoju kom-
petencji cyfrowych”. Dzięki temu za-
prasza na szkolenia z zakresu: Rodzic 
w internecie, Moje finanse i transakcje 
w sieci, Działam w sieciach społeczno-
ściowych, Tworzę własną stronę inter-
netową (blog). Projekt skierowany jest 
do mieszkańców województwa dolno-
śląskiego i lubuskiego, którzy ukończy-
li 25 lat. Szkolenia dla planowanej liczby 
150 osób odbywać będą się w Urzędzie 
Gminy Jerzmanowa. Rekrutacja prowa-
dzona jest w sposób ciągły, a szkolenia 
odbywać się będą od grudnia 2019 r. 
do końca kwietnia 2020 r. Wszelkie in-
formacje udziela Renata Dziuba jedno-
cześnie prowadząc rekrutację, Urząd 
Gminy Jerzmanowa pokój nr 104, tel. 
76 836 55 40, e-mail: r.dziuba@jerzma-
nowa.com.pl. Operatorem Projektu jest 
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 
w partnerstwie z Fundacją Aktywnych 
Inicjatyw Rozwoju.  RD

Mieszkańcy 
naszej gminy 
w sieci...

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pluszowego Misia Szkoła 
Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej corocznie organizuje konkurs 
plastyczno-literacki „Kubuś Puchatek i przyjaciele”. W tym roku, po raz 
pierwszy, współorganizatorem wydarzenia było Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej, a sam konkurs awansował do projektów powiatowych. 

 POWIATOWY KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY

mailto:r.dziuba@jerzmanowa.com.pl
mailto:r.dziuba@jerzmanowa.com.pl


9ZIMA 2019

GOPS zapewnia 
pomoc 
psychologa 
Psycholog to osoba, która posiada 
wiedzę i kwalifikacje pozwalające 
wspierać osoby pozostające 
w trudnej sytuacji życiowej.  

Nasz psycholog wspólnie z osobą ustala 
strategie działania, zastanawia się nad 
możliwymi konsekwencjami podejmo-
wanych działań. Pomaga uporządkować 
myśli, spojrzeć z dystansu na problem 
i zauważyć jego nowe aspekty. Szuka 
w każdej osobie mocnych stron, które 
pozwolą jej przejść przez trudności. Nie 
ocenia, nie diagnozuje słabości czy za-
burzeń. Podczas pierwszego spotkania 
wraz z psychologiem spróbują Państwo 
określić problem i zaplanować jaka po-
moc będzie dla Państwa najlepsza. Spra-
wy poruszane na spotkaniu pozostają 
między Państwem a psychologiem. Kto 
może skorzystać z pomocy psychologa? 
Zapraszamy każdego mieszkańca gmi-
ny Jerzmanowa, który czuje, że znalazł 
się w trudnej sytuacji i chciałby skorzy-
stać z profesjonalnej pomocy. Skontak-
tuj się z nami osobiście lub telefonicznie 
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-
14.00 pod nr. tel. 76 833 60 50.  GOPS 
JERZMANOWA

Nowa strona 
internetowa 
urzędu 
Idąc z duchem czasu, od początku 
listopada br. Urząd Gminy 
Jerzmanowa uruchomił nową 
funkcjonalną stronę internetową. 

Nowa strona to nie tylko nowoczesna sza-
ta graficzna, ale przede wszystkim ulep-
szona struktura, dzięki której dostęp 
do potrzebnych informacji jest szybszy 
i łatwiejszy. Dzięki responsywności z po-
wodzeniem dostosowuje się do małych 
ekranów urządzeń mobilnych jak smart-
fony i tablety. Znajdą na niej państwo 
niezbędne informacje dotyczące funk-
cjonowania i struktury urzędu, działań 
na terenie gminy, informacje dla miesz-
kańców, przedsiębiorców czy inwesto-
rów, najświeższe aktualności, ogłoszenia 
czy nagrania z sesji Rad Gminy Jerzma-
nowa. Zapraszamy na jerzmanowa.com.
pl.  RED

W podróży 
z ośrodkiem 
pomocy 
społecznej 

W mijającym roku nasz GOPS 
zorganizował wiele wyjazdów 
integracyjnych m.in. dla osób 
niepełnosprawnych.

Wyjazdy realizowano w ramach wsparcia 
ze środków Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych i ko-
rzystały z nich osoby niepełnosprawne 
i pełnosprawne z terenu gminy Jerzmano-
wa. Uczestnicy zwiedzali m.in., Muzeum 
Powozów w Galowicach, oglądali spektakl 
w Teatrze Polskim we Wrocławiu czy wę-
drowali doliną pałaców w Koltinie Jelenio-
górskiej ucząc się przy okazji poprawnego 
chodzenia w kijami nordic walking. By-
li również w Hucie Szkła Julia w Piecho-
wicach i uczestniczyli w warsztatach 
malowania na szkle. Podczas warszta-
tów grupa własnoręcznie malowała szkło 
na gotowym szablonie. Wszystkie „dzie-
ła sztuki” stworzone na zajęciach przez 
uczestników stanowiły oryginalną i wła-
snoręcznie wykonaną pamiątkę. To tylko 
niektóre z atrakcji. Wyjazdy miały na celu 
między innymi; integrację osób niepełno-
sprawnych z pełnosprawnymi, poprawę 
kondycji fizycznej, nabycie umiejętności 
pokonywania barier psychofizycznych, 
wzrostu umiejętności w zakresie właści-
wych postaw i zachowań sprzyjających 
integracji z osobami niepełnosprawnymi, 
wzrost aktywności społecznej osób nie-
pełnosprawnych, umożliwienie osobom 
niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu 
społecznym, zwiększenie zakresu wiedzy 
o najbliższym regionie. W czasie wyjaz-
dów GOPS zapewnia bilety wstępu, obiad 

a także odwiezienie uczestników do miej-
scowości zamieszkania. Udział był cał-
kowicie bezpłatny. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w roku następnym pla-
nuje zorganizować kolejne wyjazdy przy 
dofinansowaniu z zakresu sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób niepełnospraw-
nych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Szczegóły na plakatach, stronie www.
gopsjerzmanowa.pl i w Gminnym Ośrod-
ku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. 
 GOPS JERZMANOWA 

WYJAZDY Z GOPS
24 maja 2019 
Miejsce: Wrocław; ilośc osób: 39, 
w tym 25 osób niepełnosprawnych, 
12 osób bez orzeczenia o niepełno-
sprawności, 2 pracowników GOPS 
Jerzmanowa

14 czerwca 2019
Miejsce: Kotlina Jeleniogórska; ilość 
osób: 40 osób, w tym 26 osób niepeł-
nosprawnych, 12 osób bez orzeczenia 
o niepełnosprawności, 2 pracowników 
GOPS Jerzmanowa 

20 września 2019
Miejsce: Piechowice; ilośc osób: 40, 
w tym 26 osób niepełnosprawnych, 
12 osób bez orzeczenia o niepełno-
sprawności oraz 2 pracowników GOPS 
Jerzmanowa
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„Niech żyje Polska!” – takim okrzykiem 
ks. Piotr Matus wraz z wiernymi roz-
począł mszę św. w intencji ojczyzny. 
Przybyłych gości po mszy witali także 
wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba 
oraz dyrektor Gminnego Centrum Kul-
tury w Jerzmanowej – organizatora im-
prezy – Barbara Reszczyńska. Tegoroczne 
obchody trwały od wczesnych godzin 
porannych do późnego wieczora. Działo 
się dużo, a słoneczna pogoda zachęcała 
do świętowania. 

Słodko-wytrawna Niepodległość
Na św. Marcina… w Jerzmanowej królu-
je gęsina. Sołeckie prezentacje kulinarne 
organizowane w dniu 11 listopada to cele-
browanie staropolskiej kuchni i podtrzy-
mywanie kulturowych tradycji. W tym 
roku stoiska 10 sołectw przeżywały praw-
dziwe oblężenie. Chętnych do degustacji 
było tak wielu, że w godzinę od oficjal-
nego rozpoczęcia imprezy, po potrawach 
zostały tylko puste garnki i patery, 
ale i pełne datków puszki, gdyż jak co ro-
ku podczas Święta Niepodległości w Jerz-
manowej do syta można było najeść się 
za przysłowiową „złotówkę”. Każde ze 
stoisk posiadało własny przepis na dania 
z gęsi i rogale marcińskie. Panie z KGW 
w Jerzmanowej nie chciały zdradzić 
przepisu na swoją „Gęsinę po chłopsku” 
– „Można skosztować i spróbować od-
gadnąć składniki, ale to autorski przepis” 
– mówiła przewodnicząca KGW w Jerz-
manowej Iwona Partyka. Jaczów kusił 
pasztetem, Smardzów słodkimi rogalami, 
na stoisku Maniowa hitem były burgery 
z gęsiną. Kurowice do gęsiny serwowały 
zasmażaną czerwoną kapustę, a Potoczek 
i Gaiki pierogi z farszem z gęsi. „Jeśli gęś 
waży trzy kilo, trzeba ją piec trzy godzi-
ny” doradzała sołtys Bądzowa Anna Rysz, 
której pieczona gęś trafiła na licytację 
dla Fundacji Hospicjum Głogowskie. Gę-
sina na stoisku sołectwa Modła zniknęła 
już o godz. 12:00, ale gospodynie miały 
jeszcze dla gości i zawodników słodkie 
wypieki i tłusty rosół na gęsi. Wykwint-
ny bigos z gęsi, prosto ze swojej prawie 
2 metrowej patelni, serwował Kulinarny 
Teatr Krzysztofa Górskiego. Na rozgrzew-
kę w namiocie strażaków była także gro-
chówka, a na ognisku rozpalonym przy 
pałacu można było upiec sobie kiełbaskę.

VIII Bieg Gęsi
Organizowany już po raz ósmy w gminie 
Jerzmanowa Bieg Gęsi z roku na rok zy-
skuje na popularności. Biorą w nim udział 
już nie tylko amatorzy biegania, ale rów-
nież zawodowi sportowcy. Nie tylko 
mieszkańcy gminy Jerzmanowa, ale i Gło-
gowa oraz innych pobliskich i dalszych 
miast w Polsce. Tegoroczne konkurencje 
w odróżnieniu od poprzednich lat rozpo-
częły się już od godzin porannych. Po uro-
czystym powitaniu o godz. 9:30 na starcie 
jako pierwsi pojawili się uczestnicy nordic 
walking. Godzinę później dopingowani 
przez rodziców w biegu przedszkolaków 
pobiegli najmłodsi. W trakcie wspólnych 
biegów dziewcząt i chłopców, osobnych 

kategorii roczników 2012-2010, 2009-2007 
i 2006-2004 między zawodnikami pojawi-
ła się już większa rywalizacja.– Ola na co 
dzień trenuje biegi i pływanie, pod koniec 
biegu była trzecia, ale na finiszu przegoni-
ła rywalkę i zajęła drugie miejsce – opo-
wiadali z dumą rodzice Oli – Sławomir 
i Emilia Babiszowie, mieszkańcy Głogo-
wa. Poranne biegi zakończyła kategoria 
sztafet oraz dekoracja i wręczenie nagród 
dla zwycięzców. Wraz z godziną 13:30 po-
nad 200 zawodników wystartowało w 8,5 
km trasę biegu OPEN. Zwycięzca poko-
nał ten dystans w zaledwie 27 min i 35 s. 
VIII Bieg Gęsi był też ostatnim biegiem 
tegorocznej edycji Crossowej Ligi Biego-
wej, w skład której wchodziło 7 biegów or-
ganizowanych w naszym regionie przez 

LUDZIE  /  WYDARZENIA

Święto Niepodległości i VIII Bieg Gęsi
Święto niepodległości obchodzi cała Polska. Jerzmanowa również, ale posiada swój własny i wyjątkowy 
sposób na świętowanie, który stał się już wizytówką gminy. W ten wyjątkowy dzień towarzyszy nam duch 
patriotyzmu, sportu, tradycji, zwycięstwa oraz wspólnego biesiadowania, koncertowania i śpiewu.
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Jerzego Górskiego, i w której nagrodą 
główną był tygodniowy pobyt na Teneryfie 
dla 2 osób. Na każdego, kto dotarł na metę, 
czekały pamiątkowe medale, a na zwycięz-
ców pieczone gęsi wręczone przez wójta 
Lesława Golbę. Po raz pierwszy w historii 
8. Biegu Gęsi pieczone gęsi trafiły do zwy-
cięzców odrębnej kategorii adresowanej 
do mieszkańcow gminy Jerzmanowa. 

Zwycięzcy, występy i koncerty
Impreza miała również wymiar muzycz-
ny. Do wspólnego patriotycznego śpiewu 
zachęcały piękne i utalentowane dziew-
czyny z Magii Folkloru - zespołu prowa-
dzonego przez Renatę Chrzan, a całość 
imprezy zakończył niezwykle klimatycz-
ny i poruszający serce wieczorny koncert 

Hospicjum Głogowskie w trakcie obcho-
dów Święta Niepodległości w Jerzma-
nowej udało się zebrać 13 tys. 519,93 zł. 
 GCK JERZMANOWA 

Zespołu Maleo Reggae Rockers z gościn-
nym występem Katarzyny Malejonek 
i repertuarem z płyty „Panny Wyklęte”. 
Podczas tegorocznej zbiórki na Fundację 

PODZIĘKOWANIA 
Dziękujemy za tak duże wsparcie i dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym 
w przygotowanie uroczystości. Szczególnie: 10 Sołectwom i Kołom Gospodyń Wiej-
skich: z Jerzmanowej, Jaczowa, Smardzowa, Bądzowa, Gaików, Potoczka, Modłej, 
Kurowic, Maniowa i Zofiówki; pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jerz-
manowej; pani Marioli Tuz, dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej oraz pra-
cownikom szkoły; strażakom z OSP w Jerzmanowej, Jaczowie, Bądzowie, Smardzowie, 
Kurowie Małym, Serbów i Bytomia Odrzańskiego; wszystkim pocztom sztandarowym; 
Harcerzom 125 Drużyny Harcerzy „Husaria”; sponsorom: NEWLINE, ZIELONE OGRODY 
Wioletta Miodowicz-Jakubowska w Jerzmanowej; strażakom z Ruszowic.

WÓJT GMINY JERZMANOWA LESŁAW GOLBA I GCK JERZMANOWA

Święto Niepodległości i VIII Bieg Gęsi
Będzie wielka rzecz – 
Pospolita Rzecz
Swoimi występami na scenie tegoroczne obchody Święta 
Niepodległości uświetnili laureaci konkursu piosenki 
i pieśni patriotycznej pn. „Będzie wielka rzecz – Pospolita 
Rzecz” wyłonieni podczas eliminacji 
szkolnych. 

Za serca chwytały prezentacje najmłod-
szych uczestników: Mileny Sadurskiej 
w piosence „Co to jest niepodległość”, 
Nataszy Szablewskiej, która zapre-
zentowała „Mix pieśni patriotycz-
nych” oraz Aleksandry Bielskiej, 
która a capella zaśpiewała „Rozkwi-
tają pąki białych róż”. Męski wokal 
zaprezentował w piosence „Dziewczy-
na z granatem w ręce” Krzysztof Kijas, 
a utwór „Ojczyzno ma” zaprezentowa-
ła publiczności Pola Ryndak. Przepięknym 

wokalem i barwą głosu urzekły 
publiczność Weronika Woźniak w piosence 

„Kolęda warszawska” oraz Emila Pyziak 
w „Tchnieniu Wolności”. Dziewczyny za-

śpiewały również w zespole wykonując 
utwór „Miasto 44”. Ostatnim mocnym 
akcentem występów laureatów była 
pieśń „Idę walczyć mamo” w wykonaniu 
Emilii Kozłowskiej i Victorii Madeckiej. 
Szczegółowe wyniki konkursu mogą zna-

leźć Państwo na gckjerzmanowa.pl
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dzię-

kujemy, życząc dalszych sukcesów wokal-
nych.  GCK JERZMANOWA 
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Warto się uczyć, 
rozwijać pasje i ćwiczyć...
Dlaczego warto, przekonali się najlepsi uczniowie i studenci gminy Jerzmanowa. 28 listopada podczas 
uroczystej Gali Talentów w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie wójt gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba wręczał stypendia laureatom. 

Radość i uśmiechy na twarzach wyróżnio-
nych oraz wzruszenie i rozpierająca duma 
wśród rodziców towarzyszyły podczas 
wręczania dyplomów. 

Prawie ćwierć miliona
To właśnie z inicjatywy wójta, w 2012 
roku, Rada Gminy Jerzmanowa podjęła 
uchwałę, na podstawie której gmina ma 
możliwość nagradzać tych najzdolniej-
szych. W tym roku stypendia wójta gmi-
ny Jerzmanowa za wyniki w nauce za rok 
szkolny 2018/2019 otrzymała rekordo-
wa liczba 114 uczniów szkół podstawo-
wych i średnich. Przyznano również 18 
stypendiów naukowych dla studentów 
zamieszkałych w gminie Jerzmanowa – 
najwięcej w dotychczasowej historii kon-
kursu. Łączna kwota, jaką przeznaczono 
na stypendia w roku 2019, to 240 tys zł.
Nasi prymusi 
Najwyższymi osiągnięciami w dziedzi-
nie kultury i sztuki wśród stypendystów 
poszczycić się mogła Laura Hara, która 
w roku szkolnym 2018/2019 indywidualnie 
i grupowo, kilkukrotnie, uzyskała tytuł 
laureata w ogólnopolskich i międzynaro-
dowych konkursach filmowych. Wśród 
wyróżnionych stypendystów najwyższe 
średnie ocen na świadectwie i jednocze-
śnie najwyższe średnie ocen ze wszyst-
kich złożonych aplikacji stypendialnych 
5,81 otrzymali: Martyna Książek, Bartosz 
Szczygieł i Aleksander Witkowicz. Wśród 
uczniów klas IV najlepszą uczennicą oka-
zała się Kamila Łęska. Prymuską klas VII 
i VIII szkoły podstawowej i III klasy gim-
nazjum z średnią ocen na świadectwie 
5,78 została: Weronika Białowąs. Julia 
Skoczek osiągnęła średnią 5,50 najwyż-
szą wśród uczniów szkół ponadpodstawo-
wych, a najlepszym studentem w gminie 
Jerzmanowa ze średnią 5,27 okazał się Fi-
lip Dyba.

Uzdolnienie muzycznie
Galę talentów uświetniły występy lau-
reatów. Imprezę otworzył występ dwóch 
młodych instrumentalistek: Aleksandry 
Fudali i Zuzanny Nagi, uczennic Szkoły 
Muzycznej I i II stopnia im. Franciszka 
Liszta w Głogowie, mających na koncie 

GALA TALENTÓW 2019

liczne, indywidualne nagrody i wyróżnie-
nia w konkursach ogólnopolskich i mię-
dzynarodow ych. Specjalnie na galę 
zaprezentowały w duecie utwór włoskie-
go kompozytora i wirtuoza skrzypiec 
okresu baroku Arcangelo Corelli’ego – So-
nata e-moll. Na zakończenie swój talent 
wokalny w piosence Edyty Górniak pt. 
„Szyba” oraz piosence Agnieszki Osiec-
kiej „Miasteczko cud” zaprezentowała 

Wiktoria Białek, uczennica Liceum Ogól-
nokształcącego Aslan w Głogowie, 
zdobywczyni prestiżowych nagród i wy-
różnień na festiwalach i konkursach mu-
zycznych. Na scenie podziwiać można 
było także obraz Nadii Szablewskiej wy-
konany w technice batikowej. Wszystkim 
stypendystom składamy gratulacje i ży-
czymy sukcesów w dalszej nauce.  GCK 
JERZMANOWA
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W Urzędzie Gminy Rietz-Neuendorf 
odbyło się oficjalne pożegnanie 
burmistrza Olafa Klemperta. Po 29 
latach pełnienia funkcji burmistrza 
1 grudnia 2019 roku przeszedł 
na emeryturę. 

Współpraca pomiędzy Gminą Jerzmano-
wa a Rietz-Neuendorf trwa nieprzerwanie 
od 2001 roku na mocy podpisanej dekla-
racji, w której gminy wyraziły obopólną 
chęć wymiany doświadczeń w zakresie 
administracji, zarządzania, życia spo-
łecznego, gospodarczego, kulturalnego 
czy działań sportowych. Dodatkowa de-
klaracja współpracy podpisana w 2002 r. 

połączyła także szkoły: Szkołę Podstawo-
wą w Jerzmanowej i „Schule des Friedens” 
Grunschule w Görzig. Przez lata przed-
stawiciele obu gmin zacieśniając więzy 
przyjaźni brali udział w wielu istotnych 
wydarzeniach organizowanych naprze-
miennie przez stronę polską i niemiecką. 
Organizowano wspólne imprezy jubile-
uszowe, zawody pożarnicze, obozy mło-
dzieżowe drużyn strażackich, wymianę 
międzynarodową uczniów. Uczestniczono 
w wielu imprezach kulturalnych i zawsze 
zapraszano się wzajemnie na obchodzone 
przez gminy ważne uroczystości i świę-
ta.Podczas spotkania pożegnalnego, któ-
re odbyło się 27 listopada 2019 roku, za 18 

lat współpracy partnerskiej, burmistrzowi 
Olafowi Klempertowi, dziękowała dzie-
więcioosobowa delegacja gminy Jerzma-
nowa wraz z wójtem Lesławem Golbą. 
Burmistrza żegnali także jego współpra-
cownicy i tamtejszy przewodniczący rady 
powiatu. Była to też okazja aby życzyć mu 
zdrowia, spokoju i odpoczynku na emery-
turze. Odejście burmistrza nie oznacza za-
kończenia współpracy między gminami, co 
było niejednokrotnie podkreślane podczas 
uroczystości. Przykładem są kolejne za-
proszenia wystosowane przez stronę nie-
miecką, a także wyjazd seniorów 4 grudnia 
do miejscowości Gross-Rietz na spotkanie 
bożonarodzeniowe.  RED

Pożegnaliśmy burmistrza, ale współpraca trwa 

Filharmonia w... sali gimnastycznej W kameralnym gronie odbył się 
koncert muzyki klasycznej pn. „Jak 
w baroku z niczego robiono coś” 
w ramach festiwalu „Filharmonia 
bez Filharmonii”, który zagościł 
w Jaczowie. 

W sali gimnastycznej szkoły podstawowej 
zgromadzonych gości przywitali dyrektor 
Gminnego Centrum Kultury w Jerzma-
nowej Barbara Reszczyńska oraz dyrek-
tor artystyczny festiwalu Cezary Zych. 
Artystami, którzy w ten październikowy 
(7.10.) wieczór urzeczywistniali dla słu-
chaczy muzykę byli Jesenka Balic Zu-
nic – skrzypce, Joanna Boślak Górniok 
– klawesyn oraz zespół Green Kore, któ-
ry tworzą także młodzi i zdolni studen-
ci kierunków muzycznych. Cudowne 
dźwięki skrzypiec, wiolonczeli, klawe-
synu i kontrabasu urzekły zgromadzo-
ną publiczność. Można było oderwać 

się od zgiełku i pędu codziennych spraw 
i choć na godzinę wyciszyć i zrelaksować, 
zanurzając się w perfekcyjnych tonach 
muzyki A. Vivaldiego, H. Purcella i G. 
Muffata. Serdecznie dziękujemy organi-
zatorom festiwalu i przybyłym gościom. 

Zapewniamy, że muzyka klasyczna roz-
brzmiewać będzie w gminie Jerzmanowa 
jeszcze nie raz. Serdeczne podziękowa-
nia kierujemy do dyrekcji i pracowników 
Szkoły Podstawowej w Jaczowie.  GCK  
JERZMANOWA
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Mistrzowie 
od kruczków 
i wyjątków 
Zdobywców tytułu 
Jerzmanowskiego Mistrza 
Ortografii poszczególnych 
kategorii poznaliśmy 11 listopada 
2019 r. podczas obchodów Święta 
Niepodległości i VIII Biegu Gęsi. 

Wygrać nie było łatwo. Tegoroczne 
Dyktando Gminne pn. „Stanisław Mo-
niuszko – opera”, pełne było języko-
wych kruczków i wyjątków. Wymagało 
dużej znajomości poprawnej pisowni 
języka polskiego. Wzięło w nim udział 
ponad 40 osób. Statuetki, nagrody i dy-
plomy dla laureatów oraz podziękowania 
dla twórczyni dyktanda oraz komisji oce-
niającej wręczyli wójt gminy Jerzmanowa 
Lesław Golba wraz z dyrektorem Gmin-
nego Centrum Kultury w Jerzmanowej 

Barbarą Reszczyńską. Warto dodać, 
że w tym roku do ortograficznych zma-
gań z języka polskiego dołączyli ucznio-
wie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Jerzmanowej i Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. 
Z inicjatywy bibliotekarki i polonistki 

Barbary Tuczyńskiej dyktando gminne 
poprzedziły rozgrywki klasowe, w któ-
rych uczniowie rywalizowali o tytuł Or-
tograficznej klasy A.D. 2019. Serdeczne 
podziękowania za współpracę dla pań: 
Zofii Głowackiej, Anny Ścigały, Barbary 
Tuczyńskiej i Ewy Weryszko.  RED

Elżbieta Bachta z Jaczowa 
to najstarsza mieszkanka naszej 
gminy!

W Gminie Jerzmanowa coraz więcej osób 
poszczycić się może pięknym wiekiem. 
Co rusz piszemy o jubilatach mających 
dziewięćdziesiąt pięć i więcej lat. Elżbie-
ta Bachta z Jaczowa jest jedną z nich. W 
niedzielę (6.10.) świętowała swoje 99 uro-
dziny! To obecnie najstarsza mieszkan-
ka naszej gminy. Jubilatka urodziła się 6 
października 1920 roku w Gliniku Śred-
nim położonym w województwie pod-
karpackim, w powiecie strzyżowskim, 
w gminie Frysztak. Tu żyła i uczyła się 
zawodu krawcowej, aż do 1946 roku, kie-
dy to wraz z rodziną zostali wysiedleni 
na Zachód. – Przywieźli nas pociągiem, 
wysadzili na stacji w Głogowie i tak zna-
leźliśmy dom w Jaczowie – opowiada Pa-
ni Elżbieta. Tu także na życie zarabiała 
jako krawcowa. – Była znana w okolicy! 
Nie tylko potrafiła szyć, ale także potra-
fiła robić wykroje. Marynarkę oraz bluz-
kę, którą dziś ma na sobie, sama sobie 
uszyła! – mówią członkowie rodziny. – 
Guziki na tej bluzce są z sukni ślubnej 
mojej mamy – dodaje z uśmiechem pani 
Elżbieta. Jaczowianka cieszy się dobrym 
zdrowiem, niezłą pamięcią i poczuciem 
humoru. Z okazji tak zacnego jubileuszu 

powinszowania jubilatce składała nie tyl-
ko rodzina, ale także wójt gminy Lesław 
Golba, od którego otrzymała pamiątkową 
statuetkę oraz bukiet kwiatów. – W imie-
niu wszystkich mieszkańców gminy życzę 
pani dużo zdrowia i siły do pokonywania 

wszelkich trudów życia, Błogosławień-
stwa Bożego na kolejne lata oraz samych 
radosnych dni spędzonych w gronie życz-
liwych, troskliwych, najbliższych sercu 
osób. Nie życzę pani 100 lat, lecz 120! – 
powiedział wójt gminy.  JT

KTO NAJLEPSZY?
Tytuł Ortograficznej Klasy A.D. 2019 
w kategorii klas IV-VI otrzymała klasa VI 
b ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Jerzmanowej, a w kategorii klas VII-
-VIII klasa VIII b ze Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. W 
kategorii uczniowie kl. IV-VI SP Mistrzem 
Ortografii został Paweł Bielski miejsce 

2. zajęła Emilia Kantowicz, a 3. Michał 
Walas. W kategorii uczniowie kl. VII-VIII 
SP statuetkę mistrza otrzymała Marty-
na Książek, na 2. miejscu był Alan Pola-
sik, a 3. Kacper Pręga. W kategorii OPEN 
w której startowali zarówno dorośli 
i dzieci tytuł Jerzmanowskiego Mistrza 
Ortografii zdobył Mirosław Skoczek, 
na 2. Miejsce zajął Marcel Zachoszcz, 
a 3. Agnieszka Budziszewska.

Pani Elżbieta skończyła 99 lat!
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
W kategorii indywidualnej zwyciężyli: I miej-
sce: Stanisław Skiba; II miejsce: Zbigniew 
Delewicz; III miejsce: Sergii Shamber. W ka-
tegorii międzypokoleniowej najlepsi okaza-
li się: I miejsce: Maksymilian Lewandowski 
i Sergii Shamber; II miejsce: Julian Reszczyń-
ski i Zbigniew Delewicz; III miejsce: Filip Go-
moluch i Monika Gomoluch. Wyróżniono 
także najstarszego uczestnika, którym oka-
zał się 84-letni Zbigniew Delewicz, najmłod-
szego uczestnika, którym był Filip Gomoluch 
oraz najlepszą (i jedyną) z kobiet Monikę 
Gomoluch.

To był pierwszy 
taki turniej

Święty Mikołaj 
długo u nas gościł 

Ogromne skupienie, 
emocje i determinacja 
towarzyszyły uczestnikom 
1. Międzypokoleniowego Turnieju 
Szachowego. 
Zmagania zorganizowały (10.10.2019 r.) 
GCK w Jerzmanowej i Szkoła Podstawo-
wa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie 
w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Na-
uki. Młodzi szachiści mogli sprawdzić swo-
je umiejętności konkurując z dużo bardziej 
doświadczonymi starszymi przeciwnikami. 
Do rozgrywek o nagrody, puchary i dyplomy 
przystąpiło 13 uczestników. Turniej rozgry-
wano systemem szwajcarskim.  RED

Konkurs fotograficzny Zjawiskowa 
Gmina Jerzmanowa zorganizowany 
przez Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej rozstrzygnięto 
w Święto Niepodległości (11.11.). 
Na konkurs wpłynęły 64 prace konkur-
sowe. Do wyłonienia prac konkursowych 
GCK w Jerzmanowej zaprosiło Krystiana 
Papugę, od lat zawodowo zajmującego się 
fotografią okolicznościową jak i koncer-
tową. Jury w swojej ocenie uwzględniało 
kryteria rozdzielczości i jakości uwzględ-
nione w regulaminie, a także zjawisko-
wość, kompozycję i oryginalne podejście 

do tematu. Nagrody w wysokości 100 zł 
za każde zdjęcie, które weszło w skład ka-
lendarza na 2020 rok, otrzymali: Albert 
Kochan z liczbą zdjęć 6, Beata Łojkowska, 
liczba zdjęć 3, Tomasz Czyż, liczba zdjęć 
2, Paweł Tuczyński, liczba zdjęć 1. Ponad-
to jury zgodnie postanowiło przyznać wy-
różnienie i nagrody rzeczowe dla Roksany 
Przybylskiej, której przepiękna praca „Fa-
la chmur” zachwyciła jury, ale nie spełniła 
wymaganych parametrów rozdzielczości 
do druku. Gratulujemy zwycięzcom i za-
praszamy do wzięcia udziału w kolejnej 
edycji.  GCK JERZMANOWA

 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO 

Po prostu zjawiskowa gmina

W tym roku gmina Jerzmanowa 
była punktem na mapie podniebnej 
drogi pokonywanej przez zaprzęg 
św. Mikołaja. 

Święty Mikołaj postanowił zatrzymać się 
w naszej gminie aż na dwa dni, aby móc 
odwiedzić kolejno wszystkie miejscowości 
i osobiście wręczyć prezenty jak najwięk-
szej ilości czekających na niego dzieci. Na 
każdego, kto przybył na świetlicę wiej-
ską w swojej miejscowości w dniach 7 lub 
8 grudnia 2019 r., czekało wiele atrak-
cji, dobrej zabawy oraz mnóstwo emocji 
związanych z przybyciem tego tak bar-
dzo wyczekiwanego i wyjątkowego go-
ścia. Uśmiechom i okrzykom radości nie 

było końca. Dzieci cieszyły się nie tyl-
ko z otrzymanych prezentów, lecz przede 
wszystkim z tych wyjątkowych odwiedzin. 
Podczas mikołajek istniała możliwość za-
kupu kalendarza, którego zysk przeznaczo-
no na zbiórkę pn. „Głogów i okolice budują 
studnie w Afryce”.  GCK JERZMANOWA

DZIĘKUJEMY!
GCK w Jerzmanowej serdecznie dzięku-
je dyrekcji i pracownikom Szkoły Pod-
stawowej w Jerzmanowej, Sołectwom 
i KGW Gminy Jerzmanowa, i wszystkim 
osobom, które pomogły przy organiza-
cji przedsięwzięcia.
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Teraz są już 
prawdziwymi 
uczniami 

Dolnośląskie 
Dni Nauki

Muzyka poważna 
i nie tylko...

Edukacja ekologiczna 
w... bibliotece 

Uczniowie klasy IV uczestniczyli 
w niezwykłej lekcji „Niemcy 
– nasi sąsiedzi” w ramach 
Głogowskiej Edycji Regionalnej XXII 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. 
Zajęcia odbywały się w Zespole Szkół Samo-
chodowych i Budowlanych im. Leonarda da 
Vinci w Głogowie. Zajęcia dotyczące wiado-
mości o Niemczech zakończyły się testem, 
który najlepiej napisał Mikołaj Kasprzak. 
Serdecznie gratulujemy uczniom ogromnej 
wiedzy o naszym sąsiedzie. Pokaz maszyn 
skonstruowanych według projektów Le-
onarda da Vinci czy sprawdzenie, jak działa 
wspomaganie kierownicy – to niezapomnia-
ne doświadczenia dla naszych uczniów. 
Dziękujemy za zaproszenie i polecamy się 
za rok.  RED

Nauka w szkole to nie tylko lekcje 
z podręcznikiem. 
Najlepiej wiedzą o tym uczniowie Szkoły 
podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmano-
wej, którzy mają przyjemność uczestniczyć 
w koncertach Akademii Melomana. Wystę-
pem pt. „Instrumenty z duszą – skrzypce, 
wiolonczela i kontrabas” rozpoczęliśmy ten 
rok szkolny.  RED

Uczniowie klas młodszych 
uczestniczą w stałej akcji głośnego 
czytania prowadzonej przez 
bibliotekę szkolną. 
W październiku głośne czytanie zostało po-
łączone z edukacją ekologiczną. Uczniowie 
poznawali przygodny Gangu Słodziaków, 
a przy okazji utrwalali zasady segregacji 
odpadami. Na zajęciach pozalekcyjnych 
w bibliotece szkolnej wykonywali ekolo-
giczne drzewo marzeń, które stanowi pra-
cę konkursową zgłoszoną do akcji “Szkolne 
przygody słodziaków”. Zajęcia zwieńczają-
ce projekt odbyły się 5 listopada. Uczniowie 
poprzez zabawę utrwalili pojęcia recyklin-
gu czy segregacji. Zachęcamy wszystkich 
do systematycznego czytania oraz prze-
strzegania zasad ekologii. I mamy nadzieję, 
że nasza praca znajdzie się w gronie laure-
atów - do wygrania dofinansowanie na za-
kup księgozbioru do szkolnej biblioteki. 
Trzymajcie kciuki.  RED

W Szkole Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Jaczowie odbyło 
się pasowanie na ucznia. 24 
października, zgodnie z tradycją, 
pierwszoklasiści musieli wykazać 
się swoją wiedzą i umiejętnościami. 
Wspólnie tańczyli, śpiewali 
piosenki, recytowali wiersze.

Uroczystość odbyła się w gronie społecz-
ności szkolnej – dyrektor Wioletty Olejnik, 
nauczycieli oraz starszych kolegów i koleża-
nek, a także najbliższych osób – rodziców, 
rodzeństwa, dziadków. Swoją obecnością 
zaszczycili nas również Anna Skoczek, za-
stępca wójta gminy Jerzmanowa oraz Ta-
deusz Kozakowski, przewodniczący Rady 
Gminy Jerzmanowa. Nasze pierwszaki ślu-
bowały być pilnymi i wzorowymi uczniami, 
dobrymi kolegami, a swoim zachowaniem 
i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczy-
cielom. W uroczystości brali także czyn-
ny udział uczniowie z trzeciej klasy Filip 
Kłosowski i Hania Chruściel, którzy ma-
jąc większe doświadczenie w prowadze-
niu akademii, służyli młodszym kolegom 
swoją pomocą. Dyrektor Wioletta Olejnik 
dokonała uroczystego pasowania pierw-
szoklasistów na pełnoprawnych uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkie-
wicza w Jaczowie. Zwróciła się do uczniów 
klas pierwszych, aby zawsze dbali o honor 
i tradycję szkoły oraz wdrażali w życie ide-
ały Henryka Sienkiewicza, patrona naszej 

szkoły. Życzyła wiele radości, dużo sukce-
sów i samych wspaniałych ocen na świa-
dectwach. Uczniowie i nauczyciele klas 
pierwszych oraz dyrektor Wioletta Olejnik 
bardzo dziękują klasom trzecim za opiekę 
i wsparcie podczas uroczystości oraz wy-
chowawcom klas trzecich jak również kla-
som drugim za miłe kartki i słodycze. Po 
akademii pierwszoklasiści udali się na po-
częstunek, który przygotowali rodzice. Uro-
czystość była dla wszystkich ogromnym 
przeżyciem. Długo będziemy ją wspominać. 
 OPRACOWAŁA: KAROLINA WRÓBEL

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
od I klasy uczą się segregowania 
śmieci. 

W tamtym roku zdobyliśmy tytuł Eko-
Bohaterów. W tym, roku bierzemy udział 
w filmowej kampanii „Wake up!”, organi-
zowanej przez ZGZM w Polkowicach. Ak-
cja związana jest z edukacją ekologiczną 
- prawidłowe postępowanie z odpadami 
na terenie Związku Gmin Zagłębia Mie-
dziowego oraz ograniczenia ilości odpa-
dów – taka jest wiodąca myśl aktualnej 
akcji. Nasi uczniowie, wraz z przedszko-
lakami, chętnie wzięli udział w kręco-
nych scenach – zarówno indywidualnych 
jak i zbiorowych. Oczywiście, największą 
atrakcję stanowił dron, z którego filmowa-
na była scena grupowa. Taka niezwykła 
lekcja ekologii na pewno na długo zapad-
nie nam w pamięci.  RED

Wake-Up!
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POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 
chętnie angażują się we 
wszelkiego rodzaju konkursy. 
Bardzo często ich wysiłek 
zostaje wynagrodzony. 

W czerwcu braliśmy udział w nie-
zwykłym projekcie „List do Taty”. 
Organizatorami tego konkursu są: 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej Senatu RP, senatorowie 
oraz ich biura senatorskie oraz zespół 
Tato.Net i Fundacji Świętego Cyryla 
i Metodego. Partnerem konkursu jest 
Rzecznik Praw Dziecka. Prace na-
szych uczniów wysyłaliśmy do biura 
senatorskiego Doroty Czudowskiej, 
Senator RP. Cele konkursu było mię-
dzy innymi: skierowanie uwagi opinii 
publicznej na zagadnienia związa-
ne z niezastąpioną rolą ojca w życiu 
dziecka, zaangażowanie jak najwięk-
szej liczby szkół w propagowanie roli 
ojca w budowaniu harmonii rodzin-
nej i procesie wychowawczym dzieci, 
propagowanie przykładów dobrego 
godzenia życia rodzinnego z pracą 
zawodową ojców rodzin. Z ogrom-
ną dumą informujemy, iż uczennica 
naszej szkoły, Amelia Juni, otrzyma-
ła wyróżnienie w etapie okręgowym 
piątej edycji senackiego konkursu 
„List do Taty”. Na konkurs wpłynę-
ło 88 prac z Okręgu Senatorskiego nr 
3, z czego 18 zostało wyróżnionych. 
Jesteśmy dumni, iż jedną z docenio-
nych prac jest list naszej uczennicy. 
Z naszej szkoły w konkursie wzięło 
udział sześcioro uczniów. Funkcję ko-
ordynatora szkolnego konkursu peł-
niła Barbara Tuczyńska. Zadaniem 
koordynatora było przeprowadzenie 
konkursu oraz lekcji na temat roli oj-
ca w rodzinie w szkołach. 3 paździer-
nika wzięliśmy udział w uroczystej 
gali wręczenia nagród i dyplomów 
dla wszystkich uczestników konkur-
su. Dzięki wsparciu wójta gminy Jerz-
manowa, Lesława Golby, mogliśmy 
uczestniczyć w tym ważnym wyda-
rzeniu. Dorota Czudowska, Senator 
RP, wręczyła upominki wszystkim 
uczestnikom konkursu, a także od-
czytała kilka listów, które szczegól-
nie mocno utkwiły w pamięci jury. 
Czekamy z niecierpliwością na kolej-
ną edycję konkursu.  RED

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jerzmanowej odbyła się 
próbna ewakuacja. 

Cała akcja odbyła się szybko i sprawnie. 
Uczniowie zostali wyprowadzeni droga-
mi ewakuacyjnymi i spokojnie oczeki-
wali na instrukcje od służb ratunkowych. 
Działania ewakuacyjne przeprowadzały 
jednostki OSP Jerzmanowa i Smardzów 
oraz PSP Głogów. Do akcji włączyły się 
również druhny wraz z psami do poszu-
kiwań osób zaginionych z OSP JRS Gło-
gów Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza. 
Po przeliczeniu osób znajdujących się 

na miejscu zbiórki ewakuacyjnej okaza-
ło się, że brakuje jednej osoby – dyrektor 
szkoły Marioli Tuz. Psy od razu podjęły 
trop. Szybkie przeszukanie pomieszczeń 
budynku szkoły pozwoliło zlokalizować 
panią dyrektor – całą i zdrową. Te ćwi-
czenia oraz pokaz sprzętu ratownicze-
go były niezwykłą lekcją bezpiecznego 
zachowania się w przypadku wybuchu 
pożaru lub innego zagrożenia. Dzięku-
jemy wszystkim zaangażowanym służ-
bom za sprawne przeprowadzenie akcji 
oraz dodatkowe atrakcje zorganizowane 
dla naszych uczniów i nauczycieli.  RED

Nagrody 
za listy do taty 
odebrane 

Wszyscy uratowani!

Ogólnopolski Dzień 
Przedszkolaka 
obchodziliśmy 20 
września 2019 
roku. 
Uroczyście obcho-
dzony był w przed-
s z k o l u  D z i e ń 
Edukacji Narodowej 
z udziałem dzieci, 
rady rodziców, pra-
cowników i wójta 
gminy - 14.10.2019 r.

Wycieczka 
na pocztę grupy 
Smerfy.
Uroczystość 
z udziałem trzylat-
ków, ich rodziców 
czy wójta – „Pa-
sowanie na przed-
szkolaka” odbyło 
się 8 listopada. 
Dzieci z grupy Za-
jączki po pasowa-
niu przez panią 
dyrektor zosta-
ły prawdziwymi 
przedszkolakami.

Nasze przedszkole przystąpiło 
do akcji „Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka z UNICEF” pod ha-
słem – „Dla każdego dziecka, 
dzieciństwo”. Wszystkie dzieci i pra-
cownicy przyszli ubrani w kolorze 
niebieskim jako symbol solidarności 
ze wszystkimi dziećmi na świecie – 
również tymi, których prawa nie są 
przestrzegane. Cała społeczność 
przedszkolna wzięła udział w im-
prezie, która odbyła się 20 listopa-
da.  MARIA FRANCZAK
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 II ETAP JERZMANOWSKICH INICJATYW

Nasi mieszkańcy są 
kreatywni i zaangażowani
Ten projekt wyłonił w gminie 
Jerzmanowa świetne pomysły 
i ujawnił wiele kulturalnych 
talentów z gminy Jerzmanowa.

Od początków września do listopada, 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmano-
wej realizowało II etap projektu Jerzma-
nowskie Inicjatywy Kulturalne w Gminie 
Jerzmanowa, dofinansowany przez Naro-
dowe Centrum Kultury w ramach progra-
mu Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne. 
Z 9 lokalnych inicjatyw, które wpłynęły 
na konkurs, środki finansowe na realiza-
cję otrzymało 4 z nich.

Od mieszkańców dla mieszkańców
Najistotniejszą rzeczą w projekcie był 
fakt, że to sami mieszkańcy zgłaszali swo-
je pomysły na rozszerzenie oferty kultu-
ralnej, która zainteresowałaby inne osoby 
mieszkające na terenie gminy. Wygrane 
projekty obfitowały w cały wachlarz pro-
pozycji: różnego rodzaju warsztaty, spo-
tkania z interesującymi osobami, imprezy, 
wystawy, wyjazdy i wycieczki.

Bądzowski Zlepek Ceramicznych 
Wspomnień
To niezwykła inicjatywa o wymiarze hi-
storycznym i kulturowym, dzięki któ-
rej zebrano mnóstwo cennych informacji 
na temat dawnej cegielni w Bądzowie. W 
trakcie jej trwania zorganizowano warsz-
taty ceramiczne dla dzieci i dorosłych 
oraz spotkanie na terenie zamkniętej dziś 
cegielni poprowadzone przez history-
ka i regionalistę Antoniego Boka. Całość 
podsumowała impreza, na którą zaproszo-
no byłych pracowników cegielni połączona 
z wystawą ceramiki, fotografii ukazują-
cych cegielnię dawniej i dziś oraz wystawą 
tablic BHP z okresu prężnego funkcjono-
wania zakładu pracy w cegielni. 

FOTO – spotkania
Projekt pełen spotkań i warsztatów z za-
wodowymi fotografami, znanymi podróż-
nikami i miłośnikami fotografii, którzy 
dzielili się swoja wiedzą i doświadczeniem 
zawodowym. Całość zwieńczyła wystawa 
fotografii, na której po raz pierwszy swoje 
prace zaprezentowali, na co dzień niepew-
ni swoich umiejętności, amatorzy fotogra-
fowania - uczestnicy warsztatów.

Głogów – blisko czy daleko?
Mocno integrująca inicjatywa, w ramach 
której mieszkańcy mieli okazję przekonać 
się o niezwykłości własnego regionu. Pod-
czas spotkania z lokalnym regionalistą 
i miłośnikiem historii Irkiem Dominia-
kiem oraz w trakcie czterech wycieczek 
uczestnicy poznawali historię i architek-
turę Głogowa. Zwiedzano nadodrzańskie 
bunkry, cerkiew prawosławną, fortyfi-
kacje w fosie miejskiej, Muzeum Histo-
ryczno-Archeologiczne w Głogowie, blok 
koszarowy, wieżę ratuszową i sukienni-
ce. Niezwykły okazał się rejs po Odrze, 

szczególnie dla starszych mieszkańców 
Gaików, którzy pamiętali i niejednokrot-
nie uczestniczyli w wycieczkowych rej-
sach tuż po wojnie. 

Rodzinna współpracownia 
Dla autorek tej inicjatywy czas spędzany 
z dzieckiem jest najcenniejszą wartością 
i właśnie dlatego zaproponowały dzieciom 
oraz ich rodzicom i dziadkom wspólne 
spędzanie czasu podczas czterech jesien-
nych sobót w bardzo interesujący sposób. 
Całymi rodzinami można było zapisać się 
na warsztaty bębniarskie, introligatorskie, 
rozwojowo-artystyczne oraz działania 
Land Art, prowadzone przez wykfalifiko-
wanych instruktorów.

Program stworzył mieszkańcom moż-
liwości realizacji własnych kultural-
nych pomysłów. Inicjatywy spotkały się 
z ogromnym zainteresowaniem i zaan-
gażowaniem ze strony wielu osób. Mi-
mo, że ich realizacja dobiegła końca już 
dziś dyrektor Gminnego Centrum Kultu-
ry w Jerzmanowej Barbara Reszczyńska, 
wie, że w przyszłości będzie kontynuować 
formułę projektu dając kolejnym miesz-
kańcom możliwość realizacji nowych 
inicjatyw kulturalnych w gminie Jerzma-
nowa.  GCK JERZMANOWA

Dofinansowano ze środków Narodowego 
Centrum Kultury w ramach programu Dom 

Kultury + Inicjatywy lokalne 2019

LUDZIE  /  WYDARZENIA
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/21-22.09.2019 r./ 

Kompleks Pałacowo-Parkowy Jerzmano-
wa gościł grupę 13 fotografów o różnej 
wrażliwości i spojrzeniu na świat. Bo-
gata historia naszych zabytków, ujmują-
ca przyroda wokół pałacu i jego surowe, 
ale dobrze zachowane wnętrza stworzy-
ły nieograniczone możliwości do działań 
dla ludzi sztuki. Spotkanie grupy foto-
grafujących miało na celu zintegrować 
lokalne środowisko fotograficzne i zbu-
dować projekt ukazujący Jerzmanową 
w atrakcyjnej, niebanalnej formie foto-
graficznej i pozwolić odkryć to miejsce 
dla siebie i innych. Różne punkty widze-
nia przy wykorzystaniu różnych technik 
fotograficznych wpływają na różnorod-
ność i atrakcyjność przekazu nabierając 
innego wydźwięku, a także dostarczając 
wrażeń wzrokowych wywołując przy tym 
niespodziewane emocje.

/11 listopada 2019 r./ 

Podczas obchodów 101. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości w murach Pałacu 
Jerzmanowa mogliśmy obejrzeć zaprezen-
towaną wystawę fotograficzną pt. „Jerz-
manowa Żywiołów”, co odkrywa miejsce 
pleneru przy zaangażowaniu znanych nam 
żywiołów czyli ziemi, powietrza, wody 
i ognia. Tym piątym żywiołem jest duch 
miejsca „Jerzmanowa Genius Loci” odkry-
ty dzięki pracy grupy fotografów. Przed-
stawione prace nie są utrzymane w jednej 
konwencji i prezentowane są zdjęcia za-
równo kolorowe jak i czarno białe, a przy 
tym różnią się miejscem i klimatem. Wy-
brane fotografie spośród wielu pozwalają 
uchwycić ten jedyny rys każdego autora 

tworząc tym samym opowieść o miejscu, 
spójną wypowiedź na temat: „Jerzmanowa 
5 Żywiołów”. Wystawa cieszyła się dużym 
zainteresowaniem wśród osób zwiedza-
jących. Dla starszych mieszkańców by-
ła przywołaniem wspomnień natomiast 
dla młodszych i nie związanych z naszą 

miejscowością interesującym doznaniem. 
Pomysłodawcą i organizatorem pleneru 
oraz kuratorem wystawy był Grzegorz Ko-
mosiński. Wójt Lesław Golba serdecznie 
dziękuje twórcom wystawy za przedsta-
wienie naszej miejscowości w formie inte-
resującego „innego spojrzenia”.  RD

Pałac żyje...
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