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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!

Przed Wami pierwszy w 2020 roku numer czasopisma Inicjatywy Jerzmanowskie 
ukazujący w mocnym skrócie bardzo intensywnie przeżyty pierwszy kwartał 
tego roku.

To będzie dla naszego samorządu rok pełen intensywnej pracy, wyzwań spełnienia 
planów i zamierzeń. Czeka nas kontynuacja i zakańczanie zadań podjętych przez 
Urząd Gminy w poprzedniej kadencji. Dopinanie ważnych inwestycji dających 
dzieciom miejsce w nowo wybudowanej placówce, i takich które dadzą mieszkańcom 
możliwość korzystania z pomocy medycznej na miejscu, wreszcie takich które 
rozszerzą ofertę kulturalną i rozrywkową.

Projekt budżetu gminy Jerzmanowa na rok 2020 przewiduje również inwestycje 
w drogi, gdyż infrastruktura komunikacyjna jest zawsze ważnym elementem 
rozwoju gminy i zwiększeniem komfortu poruszania się i dojazdu do posesji 
dla mieszkańców. Dużą część budżetu stanowią wydatki na oświatę. Kontynuować 
będziemy funkcjonowanie zbiorowego transportu publicznego obejmującego całą 
naszą gminę. Aby zrealizować dużą część wniosków znajdujących się na liście 
oczekujących, część budżetu obejmuje odpłatne przejmowanie sieci wodociągowych 
i kanalizacyjnych wybudowanych przez prywatnych inwestorów. Warto także 
wspomnieć, że w 100 proc. zabudżetowano środki na zadania wskazane przez 
sołectwa.

Od kilkunastu tygodni na świecie i od kilku w Polsce mamy do czynienia z trudną 
sytuacją związaną z epidemią koronawirusa. Realne zagrożenie tym nowym 
wirusem spowodowało zmiany w naszym codziennym życiu, w funkcjonowaniu 
jednostek oświaty, uczelni, urzędów i różnego rodzaju instytucji. Wierzę, że wielość 
informacji w mediach na ten temat i odpowiedzialne zachowanie nas wszystkich, 
podporządkowanie się wydanym zaleceniom i odpowiednim procedurom, przyniesie 
w tym trudnym czasie ograniczenie rozprzestrzeniania się tej groźnej choroby, 
szczególnie niebezpiecznej dla osób starszych.

W tym roku przypada 30-lecie Samorządu w Polsce. Na 3 maja br. zaplanowaliśmy 
gminne obchody tego jubileuszu połączone ze Świętowaniem Konstytucji 
Majowej. Chcieliśmy w ten sposób nadać obchodom wyjątkowy charakter dumy 
samorządowej i narodowej. Czując jednak na sobie ciężar odpowiedzialności 
za bezpieczeństwo mieszkańców, w obliczu sytuacji, o której powiedziałem 
wcześniej, podjąłem decyzję o odwołaniu tej imprezy.

Na zakończenie z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych chciałbym 
wraz z pracownikami Urzędu Gminy życzyć Państwu, aby te Święta 
Zmartwychwstania Pańskiego napełniły nas radością, wiarą i nadzieją w sens życia. 
Życzę spokoju, ref leksji oraz głębokiego przeżywania Triduum Paschalnego.

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA
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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.

Prestiżowa nagroda Diamenty 
30-lecia Polskiej Transformacji 
dla gminy Jerzmanowa i dla wójta 
gminy.

24 stycznia w Warszawie odbyła się uro-
czystość wręczenia nagród Diamenty 
30-lecia Polskiej Transformacji – wy-
jątkowej nagrody, której zadaniem jest 
podkreślenie sukcesów i dokonań tych 
samorządów, które przyczyniły się 
do rozwoju swoich regionów i poprawy 
jakości życia mieszkańców. Przypadła 

ona naszej gminie oraz wójtowi Lesła-
wowi Golbie. – Miałem ogromną przy-
jemność odebrać tę nagrodę. Jesienią 
byliśmy nominowani w ramach Ogólno-
polskiego Programu Umacniania Wia-
rygodności Sylwetki i Marki 30-lecia 
Wolności RP. Pragnę serdecznie podzię-
kować przede wszystkim swoim współ-
pracownikom i pracownikom urzędu, 
a także radnym, sołtysom i wszyst-
kim, którzy przyczynili się do nomina-
cji i ostatecznie do tej nagrody – mówi 
wójt. RED

Diamenty
30-lecia
dla naszej
gminy!

Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Jerzmanowej informuje 
o zwiększeniu częstotliwości 
kontroli sieci kanalizacji 
sanitarnej.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 
r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków: 
Art. 9.1. zabrania się wprowadzania 

ścieków opadowych i wód drenażowych 
do kanalizacji sanitarnej. Za nieprze-
strzeganie powyższego zakazu ustawa 
przewiduje konsekwencje karne. Dzia-
łając na podstawie tej ustawy pracowni-
cy ZGK w Jerzmanowej przeprowadzać 
będą regularne kontrole w zakresie pra-
widłowości przyłączeń i odprowadza-
nia ścieków do kanalizacji sanitarnej 

i kanalizacji deszczowej, za pomocą 
generatora zimnej pary. Kontrole ma-
ją na celu ujawnienie nieszczelności, 
nielegalnych przyłączy sanitarnych 
oraz nielegalnych podłączeń wód opa-
dowych i drenażowych do sieci sanitar-
nej. W związku z powyższym prosimy 
o sprawdzenie prawidłowego podłącze-
nia instalacji na swoich posesjach. AS

Kontrole kanalizacji sanitarnej

Nowe Logo GCK 
w Jerzmanowej
Od lutego 2020r., dbając 
o promowanie wizerunku 
i podążając z duchem czasu, 
identyfikacja wizualna Gminnego 
Centrum Kultury w Jerzmanowej 
reprezentowana będzie przez 
nowe logo. 

Dla instytucji to przełomowe wydarzenie, 
gdyż wcześniej nie posiadała oficjalnie za-
twierdzonego, charakteryzującego ją znaku 
graficznego. Logotyp składa się z sygne-
tu oraz części literniczej, którą stanowi 
„Gminne Centrum Kultury w Jerzmano-
wej”. Sygnet powstał na podstawie analizy 
architektonicznej Pałacu w Jerzmanowej, 
który jest obiektem historycznym i charak-
terystycznym dla miejscowości. Trzy łuki są 
interpretacją budowy głównego wejścia Pa-
łacu. Wejście z trzech stron świadczy o przy-
stępności oraz otwartości. Całość sygnetu 
nawiązuje do budowy kolumny (zdobiącej 
ryzalit głównym pałacu) symbolizującej 
stałość, zaufanie i która od starożytności 
stanowi element kulturowy. Błękit odnosi 
się do kolorystyki herbu gminy Jerzmano-
wa, jest symbolem kreatywności i inspira-
cji, ponadto uważany jest za kolor przyjaźni. 
Nowym logiem sygnowane będą wszystkie 
działania organizowane przez GCK w Jerz-
manowej aby w przyszłości stało się ono roz-
poznawalnym dla mieszkańców znakiem 
kojarzonym ściśle z działalnością kultural-
ną gminy. Wywiad z autorką projektu znaj-
dziecie Państwo na str. 10.  AS
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INWESTYCJE ∕ REALIZUJEMY

Gmina Jerzmanowa podpisała 
umowę na „Budowę ul. Cyprysowej” 
w Jaczowie. 

Od lipca 2020 mieszkańcy ulicy bę-
dą mogli cieszyć się nową drogą, gdyż 

zakończenie prac przewiduje się jeszcze 
w czerwcu. Wykonawcą budowy jest fir-
ma PBD z Głogowa, wyłoniona w prze-
targu, w którym udział wzięło pięciu 
oferentów. W ramach budowy przewi-
duje się: wykonanie jezdni i chodników, 

budowę i remont już istniejących indywi-
dualnych zjazdów do posesji, montaż kra-
wężników i obrzeży, budowę kanalizacji 
deszczowej oraz aktualizację organizacji 
ruchu. Łączna kwota inwestycji to 997 
tys. 604,14 zł. RED

Alkoholizm? Jak pomagać?
WARTO WIEDZIEĆ

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, 
która sprawia, że osoba uzależniona 
traci kontrolę nad swoim życiem. 
Chorobą niemożliwą do pokonania 
samodzielnie przez osobę pijącą.

Chyba każdy, kto zetknął się chorobą alko-
holową w swoim bezpośrednim otoczeniu, 
zadał sobie pytanie: jak pomóc alkoholiko-
wi? Z całą pewnością zadają sobie to py-
tanie małżonkowie, partnerzy, partnerki 
dzieci, przyjaciele, bliscy osób uzależnio-
nych. Ci ludzie stale przeżywają sytuacje 
frustracji, zamętu, chaosu, wywołanych 
jego piciem, jego zachowaniami. Ich życie 
koncentruje się wokół alkoholika.

Nie jest łatwo
Nie zawsze od razu uda się go wysłać na le-
czenie. Czasami trzeba przejść długą drogę 
do tego, aby poddał się terapii alkoholowej. 
Decyzja o zerwaniu z nałogiem alkoholo-
wym jest niezwykle trudna zarówno dla sa-
mego uzależnionego, jak i jego otoczenia. 
Stanowi to jednak przełomowy moment, 
który może zaważyć na przyszłości alkoho-
lika i jego rodziny. Tej choroby nie można 

wyleczyć jedną rozmową. Pomóc alkoholi-
kowi nie da się jednym gestem, żądaniem, 
krzykiem, załatwieniem zwolnienia lekar-
skiego, pożyczeniem pieniędzy, czy lecze-
niem tzw. kaca. Wszyscy, których dotyka 
problem alkoholowy, przeżywają to samo. 
W wyniku wieloletniego życia z osobą uza-
leżnioną mogą utrwalić się reakcje przysto-
sowawcze do takiej sytuacji, które określa 
się mianem współuzależnienia. 

Trzeba wiedzieć
Osoby współuzależnione stosują różne 
strategie zaradcze, aby sobie poradzić ze 

stresującymi wydarzeniami związanymi 
z uzależnieniem. Wyrwanie się z tego błęd-
nego koła wcale nie jest proste, niejedno-
krotnie nie da się tego wykonać wyłącznie 
własnymi siłami. Zrozumienie tego, czym 
jest choroba alkoholowa, co dzieje się z oso-
bą, która pije przez długi czas, jakie urucha-
miają się przez to mechanizmy, poznanie 
odpowiednich zachowań, jest najlepszym 
rozwiązaniem dla bliskich osoby uzależnio-
nej. Wiedza to już bardzo dużo, ponieważ 
mając świadomość pewnych rzeczy, moż-
na konstruktywnie pomóc osobie pijącej 
i przyspieszyć jej powrót do zdrowia.  RED

GDZIE PO POMOC? 
Jeżeli dostrzegasz, że dotychczas stosowane przez ciebie działania są po prostu 

nieskutecznie, to czas na to, by szukać nowych rozwiązań i skorzystać 
z PROFESJONALNEJ POMOCY. 

Zgłoś się do: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jerzmanowej lub Puntu konsultacyjnego dla osób uzależnionych 

i współuzależnionych oraz osób doznających przemocy w rodzinie (każdy pierwszy 
i trzeci poniedziałek miesiąca od 16.00 do 19.00), ul. Głogowska 7 (Budynek GOPS).

Telefon: 76 833 60 50

Coraz bliżej zakończenia ważnych 
i największych inwestycji w gminie 
Jerzmanowa. 

Obecnie przy przebudowie stodoły i obo-
ry na świetlicę wiejska i kręgielnię na te-
renie zespołu pałacowo-parkowego 
w Jerzmanowej, według zaleceń Dolno-
śląskiego Konserwatora Zabytków, trwa 
wymiana cegieł na elewacji, czyszczenie 
i konserwacja fug oraz prace związane 
z ociepleniem poddasza. W części prze-
znaczonej na zaplecze socjalno-kuchen-
ne wykonywana jest posadzka. Rozpoczął 
się również montaż instalacji elektrycz-
nych i sanitarnych. Do końca czerwca 
br. potrwają prace budowlane związane 
z budową przedszkola i żłobka w Jaczo-
wie oraz ośrodka zdrowia w Jerzmano-
wej. Rozpoczną się czynności związane 

z wyposażeniem i urządzeniem wnętrz. 
Roboty tynkarskie wewnątrz budyn-
ku trwają obecnie na „Budowie ośrod-
ka zdrowia w Jerzmanowej”. Ku końcowi 
zmierza budowa Przedszkola Gminne-
go w Jaczowie. Układane są płytki w ho-
lu i na ciągach komunikacyjnych. Trwa 
montaż instalacji elektrycznych oświe-
tlenia oraz montaż stolarki drzwiowej 
wewnętrznej. Wykonywane są również 
prace malarskie. Na dniach planowa-
ne jest układanie wykładzin typu Tarket 
w salach dydaktycznych – mówił w swo-
im wystąpieniu wójt gminy Jerzmanowa 
Lesław Golba na XXII sesji Rady Gminy 
Jerzmanowa, 4 marca 2020 r. zapraszając 
tym samym wszystkich radnych, sołty-
sów i dyrektorów jednostek organizacyj-
nych do odwiedzenia terenów trwających 
inwestycji w dniu 10 marca.  RED

Zdrowie,
edukacja
i rozrywka

zakończenie prac przewiduje się jeszcze budowę i remont już istniejących indywi-
dualnych zjazdów do posesji, montaż kra-

obrzeży, budowę kanalizacji 

Budowa Cyprysowej 
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Bezpłatne porady
psychologa

Ruszyła rekrutacja

Obiszowska po remoncie

Jesteś mieszkańcem gminy 
Jerzmanowa i potrzebujesz 
profesjonalnej pomocy 
psychologicznej? 
Znajdziesz ją bezpłatnie w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzma-
nowej. Skontaktuj się z nami osobiście 
od poniedziałku do piątku. w godz. 7:30-
14:00, ul. Głogowska 7 lub telefonicznie 
pod nr. 76 833 60 50. Nie jesteś sam!
 GOPS

Z początkiem marca ruszyły 
czynności rekrutacyjne związane 
z naborem dzieci do szkół 
i przedszkoli na nowy rok szkolny 
2020/2021 w gminie Jerzmanowa, 
jednak w związku z zaistniałą 
sytuacją zagrożenia epidemicznego 
szczegółowy harmonogram 
przyjmowania wniosków może ulec 
zmianom.

Od 2017 roku prawo do miejsca w przed-
szkolu przysługuje wszystkim trzy-, czte-
ro- i pięciolatkom, których rodzice chcą, 
by dziecko uczęszczało do przedszko-
la. Wszystkie sześciolatki obejmuje obo-
wiązek przedszkolny. Podstawą udziału 
w postępowaniu rekrutacyjnym szkół 
podstawowych jest złożenie zgłoszenia 
(dotyczy dzieci zamieszkałych w obwo-
dzie szkoły) lub wniosku (dotyczy dzie-
ci zamieszkałych poza obwodem szkoły), 
które pobrać można ze stron interneto-
wych szkół: szkola.jerzmanowa.com.pl 

lub spjaczow.pl lub bezpośrednio w ich 
placówkach. Wnioski o przyjęcie dziec-
ka do przedszkola dostępne są w przed-
szkolu lub na stronie internetowej: 
przedszkolejerzmanowa.szkolnastrona.
pl. Wniosek i dokumenty potwierdzają-
ce kryteria rekrutacyjne składać należy 
do dnia 30 marca 2020 r. Rekrutacja uzu-
pełniająca odbywać będzie się w termi-
nie 8 -15.05.2020 r. Wszelkich informacji 
w sprawie rekrutacji uzyskają Państwo 
w szkołach i przedszkolu. Uwaga! Rekru-
tacja do nowo utworzonego Przedszkola 
Gminnego w Jaczowie prowadzona bę-
dzie w Przedszkolu Gminnym „Kraina 
Marzeń” w Jerzmanowej, w odrębnym 
terminie. Kryteria oraz liczba punktów 
za poszczególne kryteria i dokumenty 
potwierdzające spełnianie wskaźników 
określone są Uchwałą Nr XXXV/245/2017 
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 
2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/246/2017 
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 29 marca 
2017 r.  RED

Zakończono remont drogi 1013D 
czyli ul. Obiszowskiej. 

Inwestycja kosztowała powiat głogow-
ski 2 mln 558 tys. 385,40 zł. Gmina Jerz-
manowa dołożyła do remontu 834 tys. 
930 zł. Pozyskano także dofinansowanie 
z Funduszu Dróg Samorządowych w kwo-
cie 1 mln 119 tys. 37,39 zł. Wykonawcą 

inwestycji było Przedsiębiorstwo Budow-
nictwa Drogowego sp. z o.o. w Głogowie. 
Z nastaniem Nowego Roku mieszkańcy 
miejscowości Jerzmanowa mogą cieszyć 
się nie tylko nową nawierzchnią drogi. 
Szereg prac obejmował również: przebu-
dowę sieci elektroenergetycznej i teleko-
munikacyjnej, czyszczenie, profilowanie 

i umacnianie rowów, remont przepu-
stów pod drogą, wykonanie odwodnienia 
grawitacyjnego, zamontowanie barier 
energochłonnych i poręczy ochronnych. 
Drogę korytowano i podbudowano. Usta-
wiono nowe znaki drogowe z zasileniem 
solarnym oraz oznakowanie poziome. 
 RED

INWESTYCJE ∕ ZREALIZOWANE

Do końca kwietnia potrwają 
szkolenia w ramach projektu 
„E-aktywni mieszkańcy Gminy 
Jerzmanowa”. 

Zakres szkoleń obejmuje praktyczne i bez-
pieczne wykorzystanie internetu w celu 
korzystania z bankowości elektronicznej, 
portali społecznościowych oraz usług pu-
blicznych. Przeszkolono już ponad 100 
osób. E-cyfrowe warsztaty mają niewąt-
pliwie wysoką wartość edukacyjną i po-
zwalają na sprawne i pewne posługiwanie 
się internetem w racjonalnych celach za-
wodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. 
Dzięki pracy profesjonalnego instruktora 
i odpowiednio dobranym materiałom szko-
leniowym, każdy uczestnik bez względu 
na stopień zaawansowania umiejętności 
wiele zyskał pogłębiając wiedzę w teorii 
i praktyce. Dodatkowo w atmosferze lokal-
nej integracji i budowania relacji uczestnicy 
mogli wymienić się swoimi spostrzeżenia-
mi i doświadczeniami. Darmowe warsztaty 
okazały się być dobrym kierunkiem wspie-
rania mieszkańców w obszarze wyrównania 
i doskonalenia kompetencji cyfrowych. Za-
pisy na szkolenia prowadzi Renata Dziuba, 
Urząd Gminy Jerzmanowa, pokój nr 104, 

tel. 76 836 55 40, email: r.dziuba@jerzmano-
wa.com.pl. Projekt „E-aktywni mieszkańcy 
Gminy Jerzmanowa” realizowany w part-
nerstwie z Fundacją Wspierania Zrówno-
ważonego Rozwoju z Warszawy uzyskał 
dofinansowanie w wysokości 84 tys. zł 

w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 
„Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych” od operatora pro-
jektu Towarzystwa Rozwoju Gminy Płuż-
nica.  RDZ

Wykonawca zapewnia dojazd 
do posesji tylko mieszkańcom tej 
ulicy. 
W związku z trwającymi pracami 
związanymi z rozbudową drogi gmin-
nej ul. Smardzowskiej w m. Jaczów, 

od 5.02.2020 r. wykonawca robót, firma 
PBD sp. z o.o. z Głogowa zmieniła na ul. 
Smardzowskiej organizację ruchu. Polega 
ona na stałym zamknięciu ul. Smardzow-
skiej dla ruchu pojazdów. Wykonawca 
robót zapewni dojazd do posesji tylko 

mieszkańcom ul. Smardzowskiej (alterna-
tywnie ul. Dębową). Komunikacja zbio-
rowa kursuje zgodnie z obowiązującym 
rozkładem jazdy, kierując się z Jaczowa 
do Smardzowa ul. Główną - do drogi wo-
jewódzkiej nr 329.  RED

Jerzmanowa aktywna w sieci

Smardzowska zamknięta
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To była prawdziwa feryjna zawierucha

Ferie z GCK upłynęły 
bardzo intensywnie. W dwóch turnusach 

zorganizowanych w pierwszym i drugim 
tygodniu w świetlicach w Łagoszowie 
Małym i Smardzowie wzięło udział 
ponad 60 dzieci. Każdy tydzień 
rozpoczynały rozgrywki gier planszowych 
oraz warsztaty bębniarskie. W kolejnych 
dniach uczestnicy ożywiali rysunek dzięki 
długopisom 3D, udali się też w świat magii 
lub jak kto woli chemii przeprowadzając 
różnego rodzaju eksperymenty. W dniu 
poświęconym kulturze i sztuce dzieci 
odwiedziły Muzeum i Teatr w Głogowie. 
Koordynacje ruchową i kondycję 
wzmacniały podczas wyskokowej zabawy 
w parku Trampolin w Lesznie. Pierwszy 
tydzień ferii zakończył walentynkowy 
bal karnawałowy, a podsumowaniem 
drugiego turnusu było uwielbiane przez 
dzieci nocowanie w świetlicy połączone 
z mnóstwem zabaw, konkurencji, animacji, 
działań plastycznych i nocną lekcją 
pierwszej pomocy zorganizowaną przez 
OSP ze Smardzowa. GCK JERZMANOWA

O ile odpoczęły od nauki 
w szkole to moc atrakcji 
zapewniona podczas ferii 
nie tylko bawiła, ale również 
rozwijała, uczyła 
i inspirowała.
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Malarka pełna 
pozytywnej energii
Wiele osób pyta jakie mam perspektywy po studiach na kierunku malarstwo. Otóż jest wiele możliwości 
po malarstwie, tylko trzeba potrafić je wykorzystywać, a najlepiej zacząć już w trakcie studiów. Ja dostałam 
szansę wyjazdu do Japonii – opowiada Natalia Brzezińska, młoda, zdolna, emanująca pozytywną energią, studentka 
malarstwa na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.

 Od urodzenia mieszkasz w Jerzmanowej?
Nie. Szóstą klasę podstawówki zaczęłam 
tutaj, bo rodzice pragnęli wybudować dom 
i zamieszkać na wsi. Dlatego właśnie prze-
prowadziliśmy się z Polkowic i ostaliśmy 
na dobre. Jak mówi moja mama, w Jerz-
manowej znalazła swoje miejsce na ziemi.

 Jak to się stało, że zostałaś artystką?
Myślę, że „artysta” to za duże słowo. 

Chyba zawsze lubiłam tworzyć. Pamię-
tam jeszcze w gimnazjum robiliśmy te-
sty dotyczące doradztwa zawodowego 
i spotkałam się z pytaniem „Czy mógłbyś 
tworzyć scenografię w teatrze?”. Tak, po-
myślałam! To jest właśnie to, co chciała-
bym robić. Jednak po maturze, możliwość 
zdania egzaminów na ASP wydawała mi 
się niesamowicie trudna. Nie lubiłam ry-
sować czy malować, częściej tworzyłam 

prace przestrzenne związane z rzeźbą – 
w wieku 10 lat zaczęłam swoją przygo-
dę z ceramiką, którą kontynuuję do dziś. 
A czas po maturze był czasem trudnym, 
bo chciałam podjąć świadomą decyzję. Na 
początku poszłam za tłumem i dostałam 
się na Uniwersytet Wrocławski, lecz nigdy 
nie rozpoczęłam tam studiów. Postano-
wiłam prowadzić korepetycje, podszkolić 
się z rysunku i malarstwa w Pracowni 45 

w Głogowie oraz zapisać się do Szkoły Fo-
tografii w Zielonej Górze. Po roku pracy 
postawiłam wszystko na jedną kartę i do-
stałam się na Uniwersytet Artystyczny 
w Poznaniu na kierunek malarstwo.

 To w jakiej właściwie dziedzinie czujesz 
się najlepiej?
Powiem, że w malarstwie, choć prywat-
nie poza zajęciami więcej zleceń mam 
z rzeźby. Odrestaurow y wałam figu-
ry w kościele, tworzyłam płaskorzeźby 
dla Jezuitów - były to jednak konkret-
ne zadania, w których nie mogłam wy-
korzystać własnej twórczej inicjatywy. 
Obecnie to malarstwo jest główną dzie-
dziną, w której się obracam, bo po-
święcam mu bardzo dużo czasu. Jednak 
według mnie artysta powinien potra-
fić wiele. Nie tylko malować, ale posze-
rzać swoje horyzonty. Ostatnio bawię 
się trochę tworzeniem animacji i zaczy-
nam działać w grafice komputerowej, 
a podczas podróży dużo fotografuję. 
Myślę, że malarstwo daje dobre podsta-
wy, a jak to dalej wykorzystasz zależy 
od Ciebie.

 Jak powstaje pomysł na obraz?
Inspiruję się odbiciami, które zauważam 
najczęściej gdzieś po prostu idąc. Odbicia 
są chwilowe, więc kiedy zauważam cieka-
wą sytuację ze światłem często robię jej 
zdjęcie, które staje się pierwszym szkicem 
do obrazu. Potem zostaje ono przekształ-
cone przeze mnie - mój umysł oraz rękę 
i tak powstaje obraz.

 Czym się obecnie zajmujesz?
Teraz podróżuję. Wszystko zaczęło się 
od Erasmusa (wymiany studenckiej), 
na którego zostałam zakwalifikowana 
podczas ostatniego roku studiów licen-
cjackich. Mniej więcej w tym samym cza-
sie uczelnia dawała możliwość wyjazdu 
na Kyoto City University of Arts w Japo-
nii, więc ponownie złożyłam swoje portfo-
lio i wymagane dokumenty do konkursu. 
W lipcu dostałam informację, że mogę je-
chać na dwa programy - moja radość była 
wielka. Także pierwszy semestr spędziłam 
w Japonii, wróciłam i na drugi semestr le-
cę do Portugalii.

 Co możesz powiedzieć o Japonii 
czy Japończykach?
Na pewno są inni niż my, ponieważ ich 
kultura jest odmienna, ale wcale mi 
to nie przeszkadzało. Kiedy przyjecha-
łam od razu weszłam w grono Japończy-
ków, więc naturalne stały się dla mnie 
ich zachowania – na uniwersytecie prak-
tycznie nie miałam styczności z Europej-
czykami, bo była ich garstka. Podobało mi 
się, że dziękują bez końca, kłaniając się 
za każdym razem albo klaszczą z uzna-
niem – nawet jak ktoś pokroi marchewkę. 
Cieszę się, że mogłam zaczerpnąć ich kul-
tury oraz, że stali się moimi przyjaciółmi. 
Dzięki nim nawet 12 tysięcy kilometrów 

od rodziny, czułam się jak w domu. Ponad-
to atmosfera takiej wymiany jest niesamo-
wita. Mimo, że nie znali mnie wcześniej 
to zorganizowali przyjęcie powitalne, 
później pożegnalne, na którym zawsze 
było sushi i wiele więcej - a wszystko 
na wspólnych półmiskach, bo w Japo-
nii podstawowa zasada brzmi: dzielić się 
jedzeniem.

 Jak mijał ci czas w Japonii?
Bardzo dobrze! Mieszkałam z dwie-
ma współlokatorkami – Japonkami. W 
okresie gdy było ciepło wstawałam dość 
wcześnie rano i szłam biegać. Tylko mo-
je „bieganie” polegało na zatrzymywaniu 
się co kilkadziesiąt metrów i fotografo-
waniu - poranki były jedyną możliwością 
na zobaczenie czegokolwiek, bo o godz. 
11 otwierano pracownie i szłam malować, 
a kiedy kończyłam było już ciemno. Dzię-
ki pieszym podróżom mogłam bardziej 
poczuć klimat kraju i zrozumiałam, że Ja-
ponia nie jest tak daleko jak nam się wyda-
je, a chodząc po ulicach Kioto czułam się 
jak w Jerzmanowej. Oczywiście trochę bar-
dziej orientalnej Jerzmanowej. Poza sztu-
ką zachwyciłam się kuchnią, mnogością 
i wielością smaków. Jedzenie jest zdecy-
dowanie inne niż w Polsce. Choćby w Mc-
Donaldzie dostaniemy frytki z glonami 
morskimi, w konbini (mały sklep) kupimy 
jogurt o smaku słodkiego ziemniaka, lody 
z czerwonej fasoli czy kasztana i wszędzie, 
dosłownie wszędzie kupimy niesamowi-
tą zieloną herbatę. Mieszkając w Japonii 
przeszłam na ich dietę, której podstawą był 
ryż, więc zamiast kanapki jadłam onigiri 
czyli taki trójkącik z ryżu często zawinięty 
w wodorosty i zawsze używałam pałeczek - 
tylko w jednej restauracji kelner podał mi 
łyżkę, co bardzo mnie zdziwiło, a koniec 
końców jej nie użyłam. To był naprawdę 
dobry czas.

 Czy zdradzisz w skrócie przepis na suk-
cesy, które udaje ci się osiągać?
Wszystko trzeba dobrze planować. Tak 
uważam. Sukces nie wynika z marzeń, 
tzn. marzenia są podstawą, ale do ich speł-
nienia trzeba stworzyć plan, który będzie 
nas prowadził w wybraną stronę. I od te-
go zawsze zaczynam. Obieram cel, rozpi-
suję możliwości, pomysły, obmyślam plan 
i zaczynam pracować nad realizacją swoich 
marzeń.

 Plany na przyszłość?
Osobiście za bardzo nie wybiegam w przy-
szłość. Najbliższy semestr studiów spędzę 
w Portugalii. Przede mną jeszcze obrona 
pracy magisterskiej w Poznaniu. Po powrocie 
na pewno będę szukać pracy, ale czy to bę-
dzie coś związane z teatrem czy grafiką kom-
puterową? Nie wiem. Ostatnio zdałam sobie 
sprawę, że brnę coraz bardziej w grafikę. Nie 
ma co się dziwić, bo w tej specjalności będzie 
mi łatwiej powiązać pracę z dalszymi marze-
niami o Japonii.  AS

W Szkole Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jerzmanowej miało 
miejsce wyjątkowe wydarzenie. 
5 marca odwiedził nas Mark Andrews, 
doświadczony wykładowca, 
nauczyciel języka angielskiego. 
Przeprowadził dwie lekcje otwarte 
z języka angielskiego dla naszych 
uczniów. Łącznie 33 uczniów 
z klas 7 i 8 wzięło udział w tych 
niecodziennych zajęciach. 
Mark Andrews pracuje jako trener nauczy-
cieli i całe swoje dorosłe życie spędził we 
wschodniej i środkowej Europie. Przez 12 
lat pracował jako konsultant ds. nauczania 
języka angielskiego dla znanej organiza-
cji British Council, a obecnie jest dyrekto-
rem ds. rozwoju nauczycieli w organizacji 
SOL (Sharing One Language), która ma 
swoje siedzibę w Devon, w Wielkiej Bryta-
nii. To z pewnością nietuzinkowa postać, 
która swoim entuzjazmem do nauki i roz-
woju zaraża nie tylko uczniów, ale rów-
nież nauczycieli. Dla uczniów naszej szkoły 
była to wyjątkowa okazja, aby sprawdzić 
się w interakcji z osobą, która nie mówi 
po polsku, wykorzystać swoje dotychcza-
sowe umiejętności i wiedzę, oraz przeła-
mać barierę w mówieniu. Nasi uczniowie 
świetnie się spisali i pokazali z jak najlep-
szej strony. Styczność z autentycznym ję-
zykiem i tak inspirującą osobą pozostanie 
w pamięci uczniów i nauczycieli na bar-
dzo długo bowiem lekcje pokazowe pana 
Marka obserwowały bowiem nauczycielki 
ze szkoły w Jerzmanowej i Jaczowie. Poza 
nauką języka angielskiego, uczniowie zdo-
bywali nowe kompetencje społeczne takie 
jak prezentacja materiału na forum klasy 
oraz rozwijali umiejętności pracy w grupie. 
Uczniowie przyznają, że taka lekcja była 
dla nich świetnym doświadczeniem. Spo-
tkanie dla uczniów Szkoły im. Jana Pawła II 
w Jerzmanowej mogło odbyć się dzięki dzia-
łalności Fudacji SOL – Sharing One Lan-
guage, która prowadzi w Wielkiej Brytanii 
wyjazdowe kursy językowe oraz szkolenia 
zawodowe dla nauczycieli.  ORGANIATO-
RZY: ANNA PARYŻ I NATALIA PRACZ 

Lekcje, 
ale całkiem inne 
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Tańcząc z wiatrem w cygańskich 
rytmach bawili się seniorzy 
na tegorocznym Balu Emeryta 
i Rencisty.

Bal odbył się 15 lutego w świetlicy wiej-
skiej w Kurowicach 42A. Jak co roku 
impreza cieszyła się ogromnym zainte-
resowaniem. Organizatorzy – Gminne 
Centrum Kultury Jerzmanowa – weszli 
w rolę i przywdziali cygańskie stroje, 
jednak do wspólnej zabawy nie trze-
ba było nikogo zachęcać, goście szybko 
podchwycili cygański klimat. 

Polsko-niemiecka przyjaźń
Na honorowych miejscach zasiedli go-
ście: zastępca wójta gminy Jerzma-
nowa Anna Skoczek, przewodniczący 
rady gminy Tadeusz Kozakowski, dele-
gaci ze Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Głogowie oraz Związku 
Osób Niewidomych. Tradycyjnie już, 
ale w tym roku po raz pierwszy za ka-
dencji nowej burmistrz, seniorów za-
szczycili goście z niemieckiej gminy 
Rietz – Neudendorf. Licznej delegacji 
– 22-osobowej – przewodniczył Tho-
mas Fischer, który w swoim wystąpie-
niu przekonywał, że przyjaźń pomiędzy 
gminami Jerzmanowa i Rietz-Neuendorf 
jest ponad wszelkimi podziałami i cieszy 
się z tak serdecznej gościny.

W cygańskim klimacie
Za sprawą świetnie grającego zespołu 
FOTI nikt nie opuszczał parkietu. Swo-
im tańcem w pięknych sukniach przy ryt-
mach romskiego zespołu Cygański Tabor, 

wieczór uświetniły cyganki zaproszone 
ze Stowarzyszenia Romów w Legnicy. Nie 
brakowało także dodatkowych atrakcji 
jak wróżenia z kart czy gry w trzy kubki. 
Wybrano polską i niemiecką Miss Tabo-
ru, którymi zostały Lidia Sarna i Eliza-
beth Märtin. Organizatorzy zadbali także 

o to, by bal pozostał nie tylko w pamię-
ci uczestników ale i na zdjęciach, które 
można było zrobić sobie w specjalnie za-
aranżowanym cygańskim kąciku. W prze-
rwach od tańca goście biesiadowali przy 
pysznym jedzeniu i wśród towarzyskich 
rozmów.  GCK JERZMANOWA

Niech żyje bal... seniorów
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Dzień Sołtysa przypada 11 marca. 
To coroczne święto obchodzone 
w celu wyrażenia uznania 
dla wszystkich przedstawicieli 
wiejskich społeczności. 

Pierwsi Sołtysi powoływani byli przez 
władców już w średniowieczu, a ich 
głównymi obowiązkami było rozstrzyga-
nie lokalnych sporów, zbieranie czynszu 
i przewodniczenie ławie wiejskiej. Obec-
nie sołtysa wybierają mieszkańcy dane-
go sołectwa, zwykle zostaje nim osoba 
z miejscowej społeczności, która pozo-
staje na bieżąco w sprawach lokalnych. 
Sołtysowanie to praca przede wszyst-
kim społeczna, dająca duże możliwości 
tym, którzy naprawdę chcą zrobić coś 
dla swojej miejscowości, ale sprawo-
wanie tej funkcji to nie lada wyzwanie. 
Wymaga spełnienia trzech podstawo-
wych ról: łącznika między mieszkań-
cami a organami gminy, organizatora 
zebrań sołeckich i administratora wła-
snej miejscowości. Ważnym elementem 
pracy sołtysa jest dbanie o wizerunek 
i dobre relacje z mieszkańcami, gdyż jego 
praca poddawana jest ciągłej obserwacji 
przez wyborców. Każdego roku Wojewo-
da Dolnośląski ogłasza konkurs „Sołtys 
Roku”. Do tegorocznej edycji konkursu 

Od 1 lutego 2020 r. rozpoczął 
działalność Klub Senior+ 
w Maniowie. 

Udało się zebrać grupę 15 uczestników, 
którzy rzetelnie uczęszczają na zajęcia. 
Te odbywają się trzy razy w tygodniu 
(wtorek, środa i czwartek). Zajęcia trwa-
ją 5 godzin. Udział w Klubie jest całko-
wicie bezpłatny, a uczestnicy zajęć mają 
zapewniony dojazd i powrót do domu 
oraz gorący posiłek.

Na zdrowie
W lutym nasi klubowicze mieli zapew-
nione nie tylko zajęcia o charakterze 
manualnym. Odbyły się także spotka-
nia z ciekawymi osobami. Między in-
nymi z dietetykiem oraz kierownikiem 
wydziału podatków od osób fizycznych, 
który omówił i wyedukował seniorów 
z zakresu ich uprawnień do ulg podat-
kowych. Dietetyk zaś omówiła dobro-
czynne korzyści z jedzenia określonych 
produktów, zasady komponowania posił-
ków, aby były zbilansowane i dostarczały 
odpowiedniej ilości witamin, minerałów 
oraz składników zapobiegających np. 
osteoporozie lub wahania nastroju. 

Kto chętny?
Grupa jest już bardzo zgrana i zorga-
nizowana. Wspólne działania łączą 
i motywują do podejmowania nowych 
aktywności. Wspólnie ucztowano w ra-
mach tłustego czwartku, delektując się 
własnoręcznie wykonanymi pączkami, 

jak również celebrowane są małe świę-
ta klubowiczów takie jak imieniny 
czy urodziny. Seniorzy będą uczestni-
czyć również w życiu kulturalnym. War-
to dołączyć do grupy. Trzeba być osobą 

po 60. roku życia i być nieaktywnym za-
wodowo. Więcej informacji można za-
sięgnąć w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowej, tel: 76 833 
60 50. GOPS

Klub Seniora 
w Maniowie

LUDZIE ∕ WYDARZENIA

Niech żyją Sołtysi!

na Sołtysa Roku 2019 zgłoszeni zostali 
Andrzej Hawrot, sołtys Łagoszowa Małe-
go i Andrzej Kochany, sołtys wsi Kurowi-
ce. XXII sesja Rady Gminy Jerzmanowa 
była również okazją do złożenia życzeń 
sołtysom. – Życzę państwu wszystkiego 

najlepszego, zdrowia i zadowolenia z peł-
nienia tej zaszczytnej funkcji. Pochodzi 
ona od wyborców, co jest dowodem tego, 
że mieszkańcy wam zaufali, a to ogromny 
zaszczyt – mówił wójt gminy Jerzmanowa 
Lesław Golba.  RED
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Coraz więcej czytamy

Marzenia 
się spełniają

Od połowy stycznia br. funkcjonuje 
już Pracownia artystyczna 
znajdująca się w Gminnym Centrum 
Kultury w Jerzmanowej przy 
ul. Głogowskiej 8. 
Pomieszczenie zaadoptowano po dawnej 
kawiarni „Szlemik”. Dzięki dotacji gmi-
ny Jerzmanowa pierwsze prace remonto-
wo-budowalne rozpoczęły się w 2018 r. W 
2019 r. pomieszczenie wyposażono w szaf-
ki, regały, stoły i krzesła dostosowane 
do oferty edukacyjno-kulturalnej naszego 
centrum. Komfortowe warunki sprzyjają-
ce pracom manualnym i plastycznym do-
pełnia bogate oświetlenie. Wszystko po to, 
aby stworzyć przestrzeń do twórczego 
działania oraz otworzyć mieszkańcom 
perspektywy i możliwości kreatywne-
go spędzania czasu. Obecnie pracownia 
otwarta jest w poniedziałki od 15 do 18 
oraz w środy od 11 do 18 w ramach zajęć 
Lubię tworzyć. W czwartki w godzinach 
15:30-16:30 odbywają się w niej także 
warsztaty plastyczne dla dzieci. Korzysta-
nie z pracowni w godzinach otwarcia jest 
bezpłatne. Zapraszamy wszystkich, któ-
rzy poszukują miejsca do rozwoju swoich 
pasji. Liczymy na współpracę ze szkołami 
i przedszkolem w ramach organizacji za-
jęć dla uczniów. Zapraszamy do współpra-
cy także twórców prowadzących różnego 
rodzaju warsztaty oraz osoby które chcia-
łyby podzielić się swoimi umiejętnościami 
i talentem z innymi.  GCK JERZMANOWA

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Jerzmanowej i filia biblioteki 
w Jaczowie odnotowała wzrost 
liczby użytkowników i osób 
odwiedzających bibliotekę. 

W 2019 roku grono osób zarejestrowa-
nych w bibliotece to 514, o 72 osoby więcej 
niż w roku poprzednim, a liczba odwie-
dzin wzrosła o 170 osób.

Książka za darmo
Rok 2019 był bardzo udany. Dzięki do-
tacji celowej oraz środkom z MKiDzN 
zakupiliśmy rekordową ilość zbiorów: 
986 woluminów. Księgozbiór wzbogacił 
się o komiksy oraz audiobooki. Wśród 
naszych czytelników dużą popularno-
ścią cieszyła się, możliwość dostępu 
do książek elektronicznych za pośred-
nictwem platformy Legimi. Kody umoż-
liwiające bezpłatny dostęp do nowości 
książkowych, przysparzają bibliotece 
nowych czytelników. Pracownicy bi-
blioteki stawiają na niekonwencjonal-
ne działania promujące czytelnictwo. 
W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień 
Bibliotek” zorganizowano imprezę ple-
nerową pod Pałacem w Jerzmanowej. 
Pod hasłem Tygodnia Bibliotek – „#Bi-
blioteka” połączyliśmy teraźniejszość 
z przeszłością. Do współpracy zaprosili-
śmy członków z grup rekonstrukcyjnych: 
„Strażnicy Kowalowej góry – Wcze-
snośredniowieczne Bractwo Wzgórz 
Dalkowskich” oraz „Najemna Drużyna 
Strażnicy Midgardu”, którzy uświetni-
li wydarzenie pokazami walk i wystawą 
średniowiecznych strojów i zbroi. Tego 
dnia uczniowie mogli zwiedzić także 
Pałac w Jerzmanowej i zabrać do domu 
książkę za darmo.

Sport i czytanie 
Przyłączyliśmy się również do akcji: Ogól-
nopolski Tydzień Czytania Dzieciom, 
który przebiegał pod hasłem „Sportow-
cy czytają dzieciom”- Wychowanie przez 
sport i czytanie. Z tej okazji zorganizowa-
liśmy spotkanie ze znanym głogowskim 
lekkoatletą Adrianem Olszewskim – aktu-
alnym halowym mistrzem świata w trój-
skoku oraz wicemistrzem w skoku w dal, 
który wprowadził dzieci w świat lekko-
atletyki. W ramach regularnych spotkań 
autorskich w ubiegłym roku odwiedzi-
li nas znani autorzy literatury dla dzieci 
i młodzieży: Joanna Olech, Joanna Fabic-
ka, Renata Piątkowska, i „Pan Poeta”. 
Przy Bibliotece w Jerzmanowej działa 
także DKK dla młodzieży. W roku 2019 
w ramach działalności klubu odbywały 
się nie tylko regularne spotkania, ale tak-
że wycieczki i warsztaty literackie. Zor-
ganizowano wycieczkę do Dolnośląskiej 

Biblioteki Publicznej i wrocławskiego 
Hydropolis. Młodzież uczestniczyła także 
w warsztatach prowadzonych przez autora 
kryminałów Krzysztofa Koziołka.

Będzie jeszcze lepiej 
Stałym elementem naszej pracy są lek-
cje biblioteczne. W minionym roku naszą 
pracę doceniło ogólnopolskie czasopismo 
dla bibliotekarzy „Biblioteka Publiczna”. 
Gazeta opublikowała artykuł poświęco-
ny lekcji bibliotecznej, którą przygoto-
wała i prowadziła Agnieszka Grębska. 
Było to egzotyczne spotkanie z kultu-
rą Indian. W wyprawie tej udział wzięły 
przedszkolaki z Publicznego Przedszko-
la w Jerzmanowej, z grupy „Słoneczka” 
oraz pierwszaki ze Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej im. Jana Pawła II. Mamy 
nadzieję, że 2020 będzie dla naszych pla-
cówek bibliotecznych równie udany, a pra-
ca zaowocuje jeszcze większym wzrostem 
czytelnictwa. PATRYCJA BARNA

LUDZIE ∕ WYDARZENIA
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„Panowie dla Pań” to zamysł 
przyświecający GCK w Jerzmanowej 
organizacji Dnia Kobiet.
Z roku na rok kocerty z tej okazji spoty-
kają się z coraz większym zainteresowa-
niem i nie ma się czemu dziwić, bo to nie 
tylko świetny pomysł na świętowanie, 
ale specjalnie dobrany, wyjątkowy re-
pertuar, wykonywany przez szczególnych 
mężczyzn. Nie dziwi więc fakt, że w te-
gorocznym dniu święta wszystkich pań, 
tuż przed godz. 17, sala gimnastyczna SP 
w Jaczowie wypełniła się po brzegi.

Życzenia od wójta
„Cóż wart byłby świat bez Was? Cóż wart 
byłby mężczyzna bez kobiety? – pytał 
w swoim wystąpieniu witając serdecznie 
panie na koncercie wójt gminy Jerzma-
nowa Lesław Golba. „Wszystkim Paniom 
z okazji Waszego święta składam ser-
deczne życzenia. Przede wszystkim dużo 
sił i wytrwałości, bo wiemy, że codzien-
ność przynosi nieraz wiele trosk. Życzę 
zdrowia, siły, uśmiechu i tego byście 
jak najwięcej radości czerpały z codzien-
nego dnia – dodał wręczając symboliczną 

wiązankę kwiatów wszystkim paniom 
na ręce dyrektor GCK w Jerzmanowej – 
Barbary Reszczyńskiej. 

Porwane do śpiewania
Podczas tegorocznego koncertu w ro-
mantyczny nastrój swoim zniewalają-
cym głosem wprowadził Grzegorz Wilk, 
programem polskich i światowych hitów 
Zbigniewa Wodeckiego, Marka Grechuty 
czy Elvisa Presleya. Ponadczasowy wy-
stęp, który przeniósł publiczność w lata 
80-te dał Paweł Stasiak z Zespołem Papa 

D. Najpopularniejszymi hitami „Naj Sto-
ry”, „O-la-la”, „Nasz Disneyland”, „Nie-
tykalni” już od pierwszych dźwięków 
porwał żeńską publiczność do wspólne-
go śpiewania i tańca pod sceną. Panie nie 
wypuściły wokalisty bez zdjęć i autogra-
fów, a ten z przyjemnością uczestniczył 
w sesjach. Nie zabrakło pełnych humoru 
konkursów z nagrodami poprowadzonych 
przez równie czarującego konferansjera 
Romana Włodarczaka. Kolejny koncert 
już za rok, znów zgodny z konwencją „Pa-
nowie dla Pań”.  RED

GCK w Jerzmanowej dziękuje 
za pomoc w organizacji imprezy

dyrektor Wioletcie Olejnik 
i pracownikom Szkoły Podstawowej 

w Jaczowie, dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej 

oraz strażakom z OSP w Bądzowie.

Panowie Pani om...

LUDZIE ∕ WYDARZENIA
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LUDZIE ∕ EDUKACJA

W ostatnich latach zauważyć 
można rosnącą popularność gier 
planszowych i nic w tym dziwnego, 
zważywszy na różnorodne korzyści 
płynące z tej formy spędzania 
czasu. 

Przede wszystkim to świetna zabawa 
dla osób w każdym wieku! Jednak gry 
planszowe nie tylko bawią, ale również 
uczą. Są świetnym treningiem dla nasze-
go mózgu: wspomagają zdolność kon-
centracji, uczą logicznego myślenia, 
szybkiego podejmowania decyzji, po-
prawiają spostrzegawczość i poprawiają 
pamięć , a także rozwijają wyobraźnię. 
Ponadto dzięki grom już najmłodsi roz-
wijają się społecznie: poznają zasady fair 
play, uczą się radzić sobie z porażką, na-
wiązują lepsze relacje z innymi ludźmi. 
W Szkole Podstawowej w Jaczowie wyko-
rzystujemy ten dobroczynny wpływ plan-
szówek i już od pięciu lat prowadzimy 
koło gier planszowych: uczniowie spo-
tykają się na cotygodniowych zajęciach 
organizowanych przez panią Magdalenę 
Łojko i panią Annę Szyszkowską w bu-
dynku w Jerzmanowej. Dodatkowo co kil-
ka tygodni w piątek odbywają się w szkole 
wieczory z grami planszowymi. W tym 
roku szkolnym odbyły się już cztery takie 
wieczory. Biorą w nich udział nie tylko 
uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaczo-
wie, ale także uczniowie ze szkoły w Jerz-
manowej oraz absolwenci naszej szkoły 
i gimnazjum. Na każde takie spotkanie 
organizatorki przygotowują dla uczest-
ników poczęstunek w postaci kanapek, 
słodkich i słonych przekąsek oraz gorą-
cej herbaty. Uczniowie również angażują 
się w przygotowanie wieczorów z grami, 
za co im serdecznie dziękujemy. Opisane 
zajęcia organizowane są w ramach pro-
gramu pn. Festiwal Gier Planszowych. 
Jego corocznym podsumowaniem jest 
Powiatowy Turniej Gier Planszowych, 
w którym udział biorą uczniowie ze szkół 

Konkurs recytatorski po angielsku 

17 października 2019 roku uczennice 
ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Jaczowie, pod opieką 
Pauliny Wolanin i Beaty Nadymus, 
uczestniczyły w XIV Międzypowiatowym 
Konkursie Tańca Nowoczesnego 
organizowanym przez Zespół Szkolno – 
Przedszkolny w Radwanicach. 
Najważniejszym celem była popularyza-
cja tańca. Dzieci startowały w trzech ka-
tegoriach tanecznych: miniformacja klasy 
I-III, formacja klasy I-III, duet klasy IV-
-VIII. Zespół „Dancing Queen” minifor-
macja otrzymała wyróżnienie, formacja 
uplasowała się na III miejscu, a duet Emilia 
Kantowicz i Hanna Bachta zdobyły II miej-
sce. Miniformacja „Dancing Queen” za wy-
różnienie otrzymała pluszowego misia. 

Uchwycone 
w kadrze 
Kolejny sukces uczniów Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie!
13 listopada 2019 roku, w Szkole Podstawo-
wej nr 13 im. Orląt Lwowskich w Głogowie, 
odbył się finał powiatowego konkursu fo-
tograficznego ,,Złota Polska Jesień”. Spo-
śród licznie dostarczonych prac, estetyką 
szczególnie wyróżniły się prace naszych 

Wszyscy grają 
w planszówki. 
Gramy i my!

powiatu głogowskiego. Dotychczas odby-
ły się cztery edycje tego konkursu, a każda 
z nich objęta była Honorowym Patrona-
tem Wójta Gminy Jerzmanowa. Realiza-
cja wszystkich przedsięwzięć w ramach 
Festiwalu Gier Planszowych była możliwa 

dzięki wsparciu finansowym Gminy Jerz-
manowa, która przekazała środki na za-
kup gier na użytek uczniów naszej szkoły, 
a także atrakcyjnych nagród dla uczestni-
ków Powiatowego Turnieju Gier Planszo-
wych.  RED

uczniów. Uczeń klasy 1a Szymon Pałczyń-
ski, zajął I miejsce w grupie wiekowej klas 
1-3, natomiast uczniowie klasy 5a – Filip 
Bryczkowski oraz 5b – Kacper Pałczyński 

zajęli I miejsca w grupie wiekowej klas 4-8. 
Wygranym serdecznie gratulujemy oraz ży-
czymy dalszych sukcesów. OPR. PATRY-
CJA ŹREBIEC

KONKURSY

17 grudnia 2019 r. uczennice klasy 8a: 
Amelia Książek i Amelia Pawłowska 
wzięły udział w powiatowym konkursie 
recytatorskim pn. „Say Your Favourite 
English Song”.
Konkurs zorganizował Powiatowy Ośrodek 
Doradztwa Metodycznego w Głogowie. Po-
legał on na recytowaniu tekstów ulubio-
nych anglojęzycznych piosenek. Konkurs 

przeprowadzany był w dwóch kategoriach: 
szkoły podstawowe – klasy 7 i 8 oraz szkoły 
ponadpodstawowe. Amelia Pawłowska za-
jęła w konkursie II miejsce, recytując tekst 
piosenki Adam Lamberta pt. „Aftermath”. 
W przygotowaniach do konkursu pomagała 
uczennicom nauczycielka języka angielskie-
go Magdalena Łojko. Gratulujemy!  RED

Taniec 
Nowoczesny

Konkurs na KALENDARZ ADWENTOWY 
skierowany był do uczniów szkół 
podstawowych z klas IV-VIII oraz szkół 
ponadpodstawowych powiatu 
głogowskiego. 
Jego celem było poznanie m.in. niemiec-
kich tradycji świątecznych, jaką jest, np. 
wykonywanie kalendarza adwentowe-
go zawierającego 24 okienka z niespo-
dziankami. Organizatorem konkursu był 
Powiatowy Ośrodek Doradztwa Metodycz-
nego w Głogowie, a koordynatorem Alicja 
Skoczylas, doradca metodyczny z języka 
niemieckiego. Wykonując kalendarz ad-
wentowy należało uwzględnić 24 okienka, 
przegródki lub pojemniczki, a poszcze-
gólne „okienka” kalendarza miały zawie-
rać dowolne słowa, bądź zwroty w języku 
niemieckim związane ze Świętami Bożego 

Narodzenia. Do finału konkursu w kate-
gorii szkół podstawowych zakwalifikowa-
nych zostało 89 prac. Wśród nich znalazły 
się kalendarze dwóch uczniów naszej szko-
ły: Nataszy Mysłowskiej oraz Michała Sta-
rzyńskiego. W poniedziałek 9 grudnia 2019 
r. na podsumowaniu konkursu w Szkole 
Podstawowej nr 3 w Głogowie wyłonio-
no zwycięzców. I miejsce zajęła Natasza 
Mysłowska, uczennica z klasy 7. Komi-
sja konkursowa oceniając prace uczniów 
brała pod uwagę zgodność pracy z tema-
tem, poprawność językową, pomysłowość 
i oryginalność ujęcia tematu oraz estetykę 
i technikę wykonania pracy, a przepiękne 
kalendarze można było obejrzeć na wysta-
wie pokonkursowej w Szkole Podstawo-
wej nr 3 w Głogowie.  OPR. MAGDALENA 
JAGUCAK

Dziewczynki z kółka tanecznego postanowi-
ły przekazać nagrodę na świetlicę. Serdecz-
ne gratulacje złożyła Pani Dyrektor Wioletta 
Olejnik uczennicom biorącym udział w XIV 

Międzypowiatowym Konkursie Tańca No-
woczesnego oraz opiekunowi grup tanecz-
nych p. Paulinie Wolanin, życząc dalszych 
sukcesów. OPR. PAULINA WOLANIN

Mein 
Adventskalender
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ODPADY ODPADY ODPADY ODPADY ODPADY ODPADY ODPADY 
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W związku z zaistniałą sytuacją, zwiększonym ryzykiem epidemiologicznym związanym z COVID-19 
informujemy, że zbiórka odpadów wielkogabarytowych zaplanowana od 7 kwietnia 2020 r. na terenie Gminy 

Jerzmanowa tzw. zbiórka u „źródła” sprzed posesji, zostaje wstrzymana do odwołania!

O nowych terminach będziemy informować na stronie internetowej Urzędu Gminy jerzmanowa.com.pl

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

Czego nie będziemy odbierać?
Cz ę ś c i  sa mo cho dow ych ( zde -
rzaki, kołpaki), opon, odpadów 
budowlanych i remontowych (gruzu bu-
dowlanego, waty szklanej, papy), odpadów 

biodegradowalnych, odpadów szkodli-
wych i niebezpiecznych (takich jak: farby, 
lakiery, kleje, oleje, smary, środki ochro-
ny roślin oraz opakowania po tych odpa-
dach), odpadów zmieszanych.

Jak będziemy odbierać?
Właściciele budynków jednorodzinnych 
powinni wystawić odpady wielkogabary-
towe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny przed posesję, w miejsce łatwo 
dostępne dla pracowników odbierających 

odpady. Właściciele lokali w nieruchomo-
ściach wielolokalowych powinni wysta-
wić odpady wielkogabarytowe oraz zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny w miej-
sce gromadzenia odpadów zmieszanych 
i ulegających biodegradacji.

Ważne!
Odpady muszą być wystawione we wska-
zanym dniu odbioru do godziny 6 rano. 
Zabrania się wystawiania odpadów na te-
ren osiedlowych PSZOK.  RED
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Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej są zapalonymi 
czytelnikami, o czym świadczy ich 
udział w licznych wydarzeniach 
i konkursach czytelniczych, których 
szkolnym koordynatorem jest 
Barbara Tuczyńska. 

Jeszcze przed feriami uczniowie klas III 
zmagali się z „Kotem w butach” natomiast 
klasy VI wykazywały się znajomością lek-
tury „Felix, Net i Nika oraz Gang Niewi-
dzialnych Ludzi”. Eliminacje szkolne 
wyłoniły reprezentacje szkoły, które sta-
ną w szranki z innym szkołami z powiatu 
głogowskiego. Klasy młodsze reprezen-
tować będą: Marcel Michalik, Roksana 
Malecka, Matylda Nyk, natomiast klasy 
starsze: Aleksandra Pyziak, Franciszek 
Gołębiowski oraz Maksymilian Du-
dziec. Serdecznie gratulujemy wszystkim 
uczestnikom i życzymy dalszych sukcesów 
na kolejnych szczeblach konkursów.

Oliwier z wyróżnieniem
Oliwier Chudzik, uczeń klasy 8 SP Jerz-
manowa, zdobył w yróżnienie w IV 
edycji konkursu zawodoznawczego „Za-
wodowe drogowskazy” pod honorowym 
patronatem starosty głogowskiego – Ja-
rosława Dudkowiaka i prezydenta mia-
sta Głogowa – Rafaela Rokaszewicza. Do 
udziału w konkursie wiedzy o zawodach 
i kreowania własnej ścieżki edukacyjno-
-zawodowej Zespół Szkół Samochodo-
wych i Budowlanych w Głogowie zaprosił 
uczniów szkół podstawowych powiatu 
głogowskiego i ościennych. Praca Oliwie-
ra o byciu pilotem spodobała się komisji 
konkursowej. Uroczysta gala wręczenia 
nagród połączona z pokazem pracy robo-
ta firmy FANUC miała miejsce 04 lutego 
z siedzibie szkoły w Głogowie. Oliwier, ja-
ko urodzony informatyk – podczas poka-
zu pełnił funkcję etatowego programisty. 
Wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym 
gratulujemy zainteresowań i talentów.

Zapaleni czytelnicy

Gratulacje dla wzorowych
Wszyscy uczniowie SP w Jerzmanowej, 
którzy uzyskali średnią co najmniej 4,75 
oraz minimum bardzo dobre zachowanie, 
zostali nagrodzeni listami gratulacyjnymi 
podczas uroczystego apelu zorganizowa-
nego na podsumowanie I semestru nauki 
2019/2020. Najlepszym uczniom pogratu-
lowali: dyrektor szkoły Mariola Tuz, wójt 

gminy Jerzmanowa Lesław Golba, prze-
wodniczący rady oraz radni gminy Jerz-
manowa. Podopieczne Beaty Janowskiej 
zadbały o oprawę artystyczną uroczysto-
ści. Apel Wzorowego Ucznia jest ważnym 
wydarzeniem dla społeczności szkolnej. 
Licznie przybyli rodzice z dumą oklaski-
wali wszystkich wzorowych uczniów. Gra-
tulujemy wszystkim wyników i życzymy 
dalszych sukcesów edukacyjnych.  RED
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W ogromną salę zabaw zamieniła 
się na kilka godzin sala 
gimnastyczna Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej. 

Działo się to w drugim tygodniu ferii 
(18.02.2020). Wszystko za sprawą im-
prezy pn. „Dar serca dzieciom z po-
wiatu” zorganizowanej wspólnie przez 
Powiat Głogowski, Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, Gminę Jerzmano-
wa, Gminne Centrum Kultury w Jerz-
manowej w ramach Ferii w powiecie. 

Choreografią taneczną przygotowaną 
specjalnie na tę okazję rozkręciły zaba-
wę przedszkolaki z Przedszkola Gmin-
nego „Kraina Marzeń”, zachęcając 
do tańca przybyłych gości: wicestaro-
stę Jeremiego Hołownię i członka za-
rządu Bartosza Ławrowskiego, dyrektor 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Głogowie – Krystynę Piasecką – 
Olejniczak oraz zastępcę wójta gminy 
Jerzmanowej Annę Skoczek. Ogromne 
dmuchańce rozstawione w sali sprawiły 

dzieciom wiele satysfakcji i radości. 
W przerwach od szaleńczych skoków 
i zjazdów odsapnąć mogły przy koloro-
wankach, grach planszowych, puzzlach 
czy megaklockach. Najmłodsi chętnie 
korzystali z możliwości pomalowania 
sobie buziek, czy zrobienia kolorowego 
tatuażu. Brali również udział w animo-
wanych zabawach z kolorową chustą. 
Nad bezpieczeństwem najmłodszych 
czuwali strażacy z OSP Jaczów.  GCK 
JERZMANOWA

Dar serca dla dzieci

W Krainie Marzeń
Przedszkole Gminne w Jerzmanowej „Kraina Marzeń” wzięło 
udział w akcji MEN „Razem na Święta”. 

W ramach akcji wykonywane były kart-
ki świąteczne z życzeniami dla pa-
cjentów szpitali oraz zorganizowano 
zbiórkę darów dla schroniska zwierząt. 
Przez cały tydzień dzieci gościły swoje 
babcie i dziadków z okazji ich święta. 
Były wiersze, piosenki, tańce, zabawy 

i słodki poczęstunek. A przed feriami 
zimowymi dzieci odwiedziła policjantka 
z Komendy Powiatowej Policji w Głogo-
wie. Mówiła o bezpiecznych zabawach, 
a dzieci pochwaliły się znajomością 
numerów alarmowych.  DYREKTOR  
MARIA FRANCZAK

LUDZIE ∕ EDUKACJA
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Lp. Zespół Mecze Punkty Bramki

1 GKS „SOKÓŁ” I JERZMANOWA 5 12 52 – 28

2 LZS „PERŁA” POTOCZEK 5 9 38 – 14

3 WKS „DRAGON” JACZÓW 5 6 40 – 34

4 GKS „SOKÓŁ” II JERZMANOWA 5 3 17 – 59

5 KS „ŁAGOSZOWIA” ŁAGOSZÓW MAŁY 5 0 19 – 31

Lp. Bramki Imię i Nazwisko strzelca (nazwa klubu)

1 17 Woźniak Krystian (Sokół I Jerzmanowa)

2 14 Furman Alan (Dragon Jaczów)

3 12  Lechowicz Mariusz (Perła Potoczek)

Sokół zwycięzcą 
GKS Sokół Jerzmanowa zwycięzcą 
Gminnej Ligi Halowej o Puchar 
Wójta Gminy Jerzmanowa. 
W rozgrywkach uczestniczyły druży-
ny klubów sportowych z trenu gminy 
Jerzmanowa tj. GKS Sokół Jerzmanowa, 

WKS Dragon Jaczów, KS Łagoszowia 
Łagoszów Mały oraz LZS PERŁA Poto-
czek. Drużyny rywalizowały systemem 
każdy z każdym. Pięć tygodni rozgry-
wek uplasowało drużyny na następują-
cych miejscach w tabeli: 

Drużyny otrzymały nagrody rzeczowe, dy-
plomy oraz puchary, wręczone przez Wój-
ta Lesława Golbę. Wyróżnienie i nagrody 

za największą ilość zdobytych bramek 
otrzymał Krystian Woźniak - zawodnik 
drużyny GKS SOKÓŁ I Jerzmanowa.

 TABELA KOŃCOWA GLH SEZON 2020

 KLASYFIKACJA STRZELCÓW - GLH 2020 PO 5. KOLEJCE
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Barokowy ogród,
postromantyczny park

Źródło:
Katalog zabytkowych ogrodów i parków województwa legnickiego, H. Ciesielski i H. Wrebec, Legnica 1997 r. https://mapire.eu/en/map/europe-19century-secondsurve

Początki obecnego terenu 
parkowego przy Pałacu 
w Jerzmanowej przypadają na 1 poł. 
XVIII w. założono wówczas ogród 
barokowy, który powiększono 
o park postromantyczny 
w 4 ćw. XIX w. 
Kształtowanie założenia przypada na 2 
połowę XVI w., gdy z inicjatywy rodzi-
ny von Lossów wzniesiono renesansowy 
dwór. W I poł. XVIII w. w czasie przebu-
dowy dworu zapewne dla Heinricha von 
Sacka, dokonano zasadniczych zmian 
w otoczeniu rezydencji. Na ówcześnie 
ukształtowanej fasadzie wytyczono re-
prezentacyjną drogę dojazdową biegnącą 
od północy i obsadzoną lipami. Po północ-
nej stronie zamykała ją kolista platforma 
ziemna, zwieńczona zapewne pawilonem 
i altaną. Przed pałacem powstał wówczas 
prostokątny plac, ujęty z dwóch stron 
przez budynki folwarczne, tworzący wraz 
z nimi niewielki dziedziniec honorowy. 
Natomiast po przeciwnej stronie rezy-
dencji uformowano czworoboczny parter 
ogrodowy z wąskim tarasem ziemnym 
przy elewacji pałacu. Jednocześnie po je-
go wschodniej stronie powstał okazały 
ogród ozdobny. Głównym elementem te-
go założenia była oś wodna, ukształtowa-
na na wprost elewacji bocznej, złożona 

z prostego, szerokiego kanału i niewiel-
kiej, okrągłej sadzawki umieszczonej 
w pobliżu rezydencji. Wzdłuż dłuższych 
boków kanału usypano potężne wały 
ziemne, po których poprowadzono dro-
gi. Od wschodu oś wodną akcentowała 
niewielka, prostokątna budowla, dzisiaj 
prawie całkowicie zniszczona pełniąca, 
jak się zdaje rolę belwederu. Pozostałością 
urządzeń ogrodu są też pojedyncze lipy, 
stanowiące pierwotne obsadzenia dróg. 
Oś wodna, wyznaczona okrągłą sadzaw-
ką i kanałem oraz budowlą na szczycie 
wzniesienia, kontynuowana była w kie-
runku wschodnim prostą drogą, pro-
wadzącą niegdyś na niewielki sztucznie 

uformowany taras. Ogród ten długo cie-
szył się zasłużoną sławą i był jeszcze 
w 1845 r., często odwiedzany. Naturalne 
porośnięte lasem wzniesienie zajmujące 
południowo-wschodnią część założenia 
zaadoptowano na park postromantycz-
ny. Wykorzystano przy tym nierówności 
terenu i silne nawodnienie, zakładając 
sieć dróg prowadzących na szczyt wzgó-
rza oraz tworząc wielki staw ozdobny 
o nieregularnej linii brzegowej zasila-
ny płynącą wodą. Z dawnych elementów 
ogrodu nie zachowały się do dziś okrągła 
sadzawka, budynek pełniący rolę belwede-
ru oraz droga biegnąca od północy wzdłuż 
kanału. RDZ

Z kart historii… 
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