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Jubileuszowy V Bieg Gęsi 
w Jerzmanowej

Zasłużony 
dla Gminy 
JerZmanowa

inwestycJe idą pełną parą
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Pan Michał Partyka urodził się 5 maja 1933roku w Panasówce 
(dawne Kresy Wschodnie). Od najmłodszych lat Pana Michała, nikt nie miał 
wątpliwości, że jest dzieckiem uzdolnionym muzycznie i od tamtej pory, 
grał na instrumentach co nie sprawiało mu trudności. Z wiekiem ujawnił 
się w nim też talent plastyczny i piękny głos tenorowy, który niestety jako 
bardzo skromny człowiek ukrywał. Na szczęście swoimi talentami obciążył 
genetycznie swoje córki. Najstarsza z córek z powodzeniem maluje, należy 
do Wielkopolskiego Związku Artystów Plastyków, druga z córek pięknie 
śpiewa przy różnych okolicznościach rodzinnych.

Z Gminą Jerzmanowa związał się w latach pięćdziesiątych. Przez 
55 lat grywał na skrzypcach w zespole ludowym „Jaczowiacy” zdobywając 
wyróżnienia i nagrody mimo, iż niejednokrotnie ciężko mu było pogodzić 
pracę w swoim gospodarstwie z wyjazdami zespołu na występy i koncerty. 
Dzięki zaangażowaniu i dyspozycyjności do pracy społecznej jest czło-
wiekiem cieszącym się sympatią i zaufaniem lokalnej społeczności.

Na sesję Pan Michał przybył wraz z rodziną i zaproszonymi 
gośćmi. Po odczytaniu aktu uzasadnienia do uchwały, radni jednogłośnie 
ją podjęli. Przewodniczący Rady Tadeusz Kozakowski wręczył Panu 
Michałowi akt nadania, a Wójt Gminy Lesław Golba pamiątkową statuetkę.

– Jestem przekonany, że Pan Michał swoim zaangażowaniem  
i wspaniałą grą na skrzypcach w zespole „Jaczowiacy” udowodnił, że w pełni 
zasługuje na to honorowe wyróżnienie, naszą pamięć i szacunek – mówił 
Wójt Gminy Lesław Golba.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Panu Michałowi! 

– Cieszę się że w Jerzmanowej znów będzie agencja. Warto podzielić się  
z innymi mieszkańcami tą nowiną, bo to bardzo dobra informacja – mówi 
jeden z mieszkańców Jerzmanowej. 

W agencji pocztowej można odbierać listy polecone i paczki, ale 
również nadawać różnego rodzaju przesyłki i przekazy. Agencja jest 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7:15–13.15 za wyjątkiem 
środy kiedy to agencja będzie czynna w godzinach od 14:00 do 20:00.  
Wcześniej agencja pocztowa w Jerzmanowej działała przy ul. Topolowej. 
Jednak z końcem października zakończyła działalność. Wielu miesz-

kańców było zawiedzionych tą informacją zwłaszcza, że oznaczało to, 
iż po swoje przesyłki będą musieli udawać się do placówki pocztowej  
w Głogowie. 

– W związku z tym, że żaden z przedsiębiorców w Jerzmanowej nie był 
zainteresowany prowadzeniem u siebie agencji pocztowej, nasza Gmina 
byłaby pozbawiona tego typu usług. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. 
Aby nie pozbawić naszych mieszkańców usług pocztowych, podjąłem 
decyzję o umieszczeniu poczty w Urzędzie Gminy – mówi Wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba.

Punkt pocztowy  
w Urzędzie 
Gminy

Pan Michał Partyka uhonorowany  
tytułem „Zasłużony dla Gminy 
Jerzmanowa”
Podczas uroczystej sesji, która odbyła się w środę, 9 listopada br. w Wiejskim Domu Kultury 
w Jaczowie na mocy uchwały XXVIII/201/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z 9 listopada 
2016r. pan Michał Partyka odebrał zaszczytny tytuł „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.

Od 3 listopada w Jerzmanowej zaczął działać 
punkt pocztowy zlokalizowany w nowym 
Urzędzie Gminy Jerzmanowa przy ul. Lipowej 4.  
Dzięki temu mieszkańcy zyskali punkt,  
w którym mogą nadawać lub odbierać listy  
i paczki.

Wesołych Świąt !
W ten cichy i jedyny w roku

świąteczny wieczór, życzymy
Mieszkańcom Gminy Jerzmanowa

aby pokój ogarnął Wasze serca, 
by Święta Bożego Narodzenia

były okresem pojednania i spokoju,
a nowa nadzieja i pomyślność napełniły Was na cały

nadchodzący Nowy Rok 2017.

życzy Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba

wraz z pracownikami

GRudzień 2016

Pan Michał z żoną Marią
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PORZĄDEK WOKÓŁ PAŁACU

Budowa  
ul. Wiosennej 
w Jaczowie

Budowa Parkingu przy Publicznym Gimnzjum 
i Szkole Podstawowej w Jerzmanowej oraz 
zagospodarowanie terenu przy Publicznym 
Gimnazjum w Jerzmanowej

Dobiegły końca prace budowlane związane 
z budową drogi na ul. Wiosennej w Jaczowie. Roboty 
obejmują wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej wraz z budową zjazdów do posesji, budową 
chodników oraz budowę sieci kanalizacji deszczowej i linii 
elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z montażem 
sześciu słupów oświetleniowych.

Inwestycja była długo oczekiwana przez rodziców, uczniów i na- 
uczycieli. Wykonawcą jest Firma Pro-Infra Sp. z o.o. z Jerzmanowej. 

W ramach zadania zostaną wykonane następujące roboty budo-
wlane: budowa drogi wewnętrznej o nawierzchni bitumicznej, budowa miejsc 
postojowych z kostki betonowej, budowa sieci kanalizacji deszczowej, budowa 

linii elektroenergetycznej oświetleniowej, montaż zestawu wjazdowego ze szla- 
banem, wykonanie instalacji monitoringu, budowa bieżni sportowej dwuto-
rowej wraz z rozbiegiem i piaskownicą do skoku w dal oraz montaż elementów 
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery, stół do ping-ponga).  
Pierwsze prace, które niebawem się rozpoczną będą dotyczyć wycinki kilku drzew.

Sukcesywnie od dwóch trwa przebudowa mostków na 
cieku Sępolno w Jaczowie. W tym roku zostały wykonane ko- 
lejne dwa mostki do posesji 12 i 13 oraz 14. W ramach tego 
zadania wyremontowano przyczniki, wymieniono płyty betonowe, 
zamontowano nowe barierki nawiązujące do tych już wykonanych 
na kładce przy kościele. Remonty mostków przyczyniają się do 
podniesienia bezpieczeństwa i poprawy estetyki Jaczowa w rejonie 
przepływającego Sępolna. Kolejne mostki, w tym duży most u zbiegu 
ulic Głównej i Szkolnej, będą remontowane w następnych latach.

W tym roku zrealizowane zostały kolejne zadania inwestycyjne 
dotyczące oświetleń drogowych w Jaczowie. W poprzednich latach takie 
inwestycje powstały w Jerzmanowej na ul. Lipowej, w Bądzowie i Maniowie.

Nowe oparte na technologii diodowej LED oprawy oświe-
tleniowe na nowoczesnych lampach pojawiły się na ulicach Cyprysowej, 
Głównej, Tartacznej i Księżycowej w Jaczowie. Pozwalają na lepsze  
i efektywniejsze doświetlenie ulic oraz znaczne ograniczenie zużycia 
energii elektrycznej. 

Jak podkreśla Wójt Gminy Lesław Golba energooszczędne 
systemy oświetlenia przyczynią się nie tylko do oszczędności w zu-
życiu energii elektrycznej, ale co ważne poprawiają komfort życia i bez-
pieczeństwo mieszkańców naszych miejscowości.

Projekt zakłada powstanie świetlicy wiejskiej wraz z szatnią 
sportową. Roboty ruszyły w sierpniu, a dziś mieszkańcy wsi mogą 
już oglądać mury nowej świetlicy wiejskiej. Całość gotowa ma być we 
wrześniu 2017 roku.

MiMO ZiMOWEJ AURy 
inWEStyCJE iDĄ PEŁnĄ PARĄ!

W Łagoszowie Małym stoją już mury 
nowej świetlicy

Przebudowa mostków
na Sępolnie w Jaczowie

Jasne, że… jaśniej, czyli inwestycje 
w oświetlenie

Remont drogi gminnej na odcinku Szyb 
SW-1 „Jan Wyżykowski” w Bądzowie  
do drogi powiatowej

trwa przebudowa drogi gminnej  
w Maniowie

Jednym z najważniejszych czynników prowadzących do rozwoju gminy są inwestycje a te 
w Gminie Jerzmanowa idą pełną parą! Jedne zostały zakończone, inne dobiegają końca  
a jeszcze inne są w trakcie realizacji.

Ruszyła przebudowa drogi gminnej w Maniowie. Obecnie 
trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Przypomnijmy, że 
realizacja tej inwestycji drogowej jest możliwa dzięki pozyskanym środkom 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Gmina na 
inwestycję pozyskała blisko 2 miliony złotych. 

Zakres zadania obejmuje: przebudowę drogi, przebudowę 
skrzyżowania z drogą powiatową oraz przebudowę istniejących zjazdów. 
Budowę nowych zjazdów i chodników, budowę kanalizacji deszczowej oraz 
przebudowę sieci elektrycznej. Przewiduje się wykonanie nowej asfaltowej 
nawierzchni jezdni. Zakończenie prac ma nastąpić do końca lipca 2017 r.

Istniejąca na tym odcinku droga asfaltowa została zastąpiona 
nową nawierzchnią asfaltową. W zakres robót na tym odcinku wchodzi 
również przebudowa istniejących zjazdów. Odcinek drogi składający się 
z nawierzchni tłuczniowej został zastąpiony warstwą odsączającą piasku 
oraz wykonana zostanie podbudowa z kruszyw łamanych i frezowina na 
poboczu. Z kolei odcinek składający się z płyt betonowych został pokryty 
warstwą asfaltową z frezowiną wraz z podbudową z kruszyw naturalnych 
łamanych. Na remont tej drogi Gmina pozyskała od KGHM darowiznę  
w wysokości 500 tys. zł. Z części tej kwoty w wysokości 200 tys. zł.  

Powiat Głogowski wykonał modernizację odcinka swojej drogi prze-
chodzącej przez Bądzów.
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Wydarzenie rozpoczęło się częścią oficjalną. Głos zabrał 
Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa, który wyraził radość z faktu, 
że klub Perła Potoczek doczekał się takiej ważnej inwestycji sportowej. 
Podziękował również wszystkim działaczom klubu za zaangażowanie 
w wspieraniu sportu wśród mieszkańców Gminy Jerzmanowa. Życzył 
sukcesów w obecnej rundzie rozgrywek i w następnych sezonach oraz 
samych zwycięstw u siebie na nowym boisku. Prezes Klubu Bronisław 
Piotrowski podziękował Wójtowi za piękny obiekt – To przy Panu mogą 
powstać kolejne inwestycje wzbogacające naszą miejscowość – dodał na 
zakończenie.

Przecięcia wstęgi i tym samym otwarcia boiska dokonali Wójt 
Gminy Lesław Golba, Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski 
oraz Prezes LZS Perła Potoczek Bronisław Piotrowski. Przewodniczący 
w imieniu Rady Gminy przekazał na ręce Prezesa prezent dla Klubu 
w postaci 3 piłek. Na zakończenie części oficjalnej Wójt Lesław Golba 
dokonał symbolicznego wykopu piłki z podpisami piłkarzy i osób 
zaangażowanych w przedsięwzięcie. 

Mecz z Zametem Przemków zakończył 
się wspaniałym zwycięstwem Perły Potoczek 6:1! 
Mieszkańcy i kibice byli zachwyceni grą swoich 
piłkarzy!

Uroczystości przewodniczył ksiądz Jan Sulim – Proboszcz 
Parafii w Łagoszowie Wielkim, do której należą mieszkańcy Zofiówki. 
Sołtys Elżbieta Krawczyk przybliżyła zebranym historię powstania 
obiektu. Podziękowała również mieszkańcom oraz wójtowi Lesławowi 
Golbie, bez których budowa kapliczki nie byłaby możliwa. W uroczystości 
uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy i zaproszeni goście.

Poświęcenie kapliczki w Zofiówce

Otwarcie boiska w Potoczku
Mieszkańcy Potoczka w niedzielę 2 października spędzili na meczu piłki nożnej swojej 
drużyny Perły Potoczek z Zametem Przemków. Zanim piłkarze obu drużyn usłyszeli pierwszy 
gwizdek sędziego odbyło się uroczyste otwarcie boiska po przebudowie.

Niemiecka Gmina Rietz – Neuendorf oraz Gmina Jerzmanowa obchodziły w sobotę 
10 września 15 – lecie podpisania deklaracji o współpracy. Gospodarzem uroczystości 
był burmistrz Olaf Klempert i mieszkańcy Rietz-Neuendorf. Na zaproszenie strony niemieckiej 
w wyjeździe uczestniczyli włodarze gminy Jerzmanowa, radni, sołtysi, kierownicy jednostek 
organizacyjnych, strażacy oraz przedstawiciele środowisk społecznych: seniorzy i panie 
z kół gospodyń wiejskich.

19 listopada w Zofiówce miała miejsce mała lokalna uroczystość poświęcenia nowo  
wybudowanej kapliczki pw. Matki Bożej Królowej Świata. Dla mieszkańców a w szcze- 
gólności dla pani sołtys Elżbiety Krawczyk 
była to doniosła chwila, gdyż wieloletnia myśl 
o budowie przydrożnej kapliczki doczekała 
się wreszcie finału.

15 lat współpracy

Podczas oficjalnych uroczystości 
podsumowano wieloletnią współpracę oraz 
łączące obie gminy wydarzenia. W tamtejszym 
ratuszu przygotowano wystawy poświęcone 
15 – leciu oraz prezentację fotograficzną 
z kilkudziesięciu wydarzeń z udziałem 
mieszkańców obu gmin. Burmistrz Olaf 
Klempert w swoim wystąpieniu przedstawił 
historię nawiązania współpracy. Wspomniał 
ludzi, którzy w znaczący sposób wpłynęli 
na zapoczątkowanie partnerstwa. Byli nimi 
dwaj duchowni: dr Gręś wiary katolickiej 
oraz pastor Söhne wiary ewangelickiej, 
którzy podczas spotkania ekumenicznego 
byli żywo zainteresowani zainicjowaniem 
partnerstwa wśród gmin wiejskich. Obie 
gminy: Jerzmanowa i ówczesna Glienicke/ 
Rietz - Neuendorf były do siebie podobne i nie 
dzieliła ich zbyt duża odległość geograficzna. 
Tę współpracę dźwignęło wiele barek, to nie 
pozostało na kawałku papieru, albowiem 
międzyludzka przyjaźń rozwinęła się i napeł-
niła ją życiem – mówił burmistrz – Dzisiaj 
z dumą spoglądamy na naszą współpracę 
partnerską oraz regularne kontakty i rozmo- 
wy wynikające z więzi społecznych miesz-
kańców. To wypełnia mnie radością. 

O aktywnym partnerstwie mówił 
podczas swojego wystąpienia także wójt  
Lesław Golba – Dziś, w czasach niepokoju 
na świecie potrzebni są tacy właśnie solidni 
i szanujący siebie nawzajem partnerzy. 
Podkreślił, że gmina Jerzmanowa to jedyna 
w powiecie głogowskim gmina, która podjęła 
współpracę zagraniczną. Jest to dla niego 
cenne i napawa go dumą. Wręczona przez 
wójta statuetka z wymownym gestem uścisku 
dłoni oraz odczytany przez niego grawer 
wywołały burzę oklasków wśród niemiec-
kiej publiczności, którą stanowili najważ- 
niejsze osoby w gminie, urzędnicy oraz osoby 
zasłużone w 15 letniej historii współpracy. 

Obie strony podkreślały to co jest 
najbardziej wymiernym efektem partnerstwa. 
Z roku na rok wzrasta liczba mieszkańców, 
którzy uczestniczą w przedsięwzięciach 

inspirowanych przez obie gminy. Najlicz-
niejszymi adresatami tej przyjaźni są seniorzy 
i strażacy, którzy biorą udział w imprezach 
senioralnych oraz w zawodach i uroczystościach 
strażackich. Naszym obranym celem jest 
intensywne wspieranie współpracy naszych 
dzieci i młodzieży w szkołach – deklarował 
burmistrz O. Klempert. I jak się okazało 
chwilę później nie były to tylko zapowiedzi. 
Dyrektor jerzmanowskiej podstawówki 
przekazała oficjalne zaproszenie dla szkoły 

w Görzig dotyczące wymiany uczniów. Obie 
panie dyrektorki zadeklarowały intensywną 
współpracę pomiędzy szkołami. 

Oficjalne uroczystości uświetnił 
koncert skrzypcowy oraz występ żeńskiego 
zespołu trębaczy z Sauen. Gospodarze 
spotkania przygotowali z okazji jubileuszu 
festyn. Biesiadowaniu towarzyszyły atrakcje, 
w tym występ lokalnego mistrza akordeonu, 
Manuela Meiera.

Symboliczny wykop piłki w wykonaniu Wójta Gminy Jerzmanowa 
Lesława Golby
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1 Października w Maniowie odbyła 
się uroczystość pod nazwą – jakby inaczej – 
Dzień Maniowa! W trakcie tego eventu dzieci 
uczestniczyły w zabawach przygotowanych 
przez duet klaunów, m.in: puszczały mega 
bańki mydlane, modelowały balony, tańczyły 
z limbo. Rodziny z Maniowa uczestniczyły  
w rywalizacjach sportowych, które dostarczyły 
uczestnikom jak i widzom wielu pozytywnych 
emocji i śmiechu. Po zapadnięciu zmroku 
zebranych Gości zabawiał Chór seniorów 
oraz Pan Zenek oryginalnymi wersjami 
znanych przebojów. Spotkanie miało charakter 
integracyjny i na długo zapadnie w pamięci 
mieszkańców Maniowa.

Uczestniczyło  
w niej około 150 mo-
tocykli i aut. Miesz-
kańcy licznie witali i po-
zdrawiali uczestników 
parady stojąc przy swoich 
domach i ogrodzeniach.  
Zaplanowana trasa prze-
jazdu została połączona 
z Dniem Maniowa, który 
tego dnia miał swoją 
imprezę integracyjną.
Zgromadzeni mieszkańcy 
Maniowa mieli okazję 
podziwiać wspaniałe po-
jazdy, które wyjątkowo 
zatrzymały się na chwilę 
przy świetlicy wiejskiej.

Dzień Maniowa

Parada starych motocykli  
w Gminie Jerzmanowa

Prawie w każdej miejscowości naszej gminy organizowane są pikniki rodzinne oraz inne 
uroczystości mające na celu integrację mieszkańców danej miejscowości. Mieszkańcy 
Maniowa również mają swoją imprezę!

Niecodzienna atrakcja dla mieszkańców Łagoszowa Małego, Modłej, Kurowic i Maniowa 
miała miejsce w sobotę – 1 października! Przez te miejscowości Gminy Jerzmanowa 
przejechała parada starych motocykli i aut, która wyruszyła z Jakubowa w ramach 
X jubileuszowego Hubertusa.

Licząca sobie 56 lat jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Smardzowie w sobotę 
24 września 2016 przeżywała swój wielki dzień – nadanie sztandaru. 
Uroczystość z udziałem orkiestry dętej rozpoczęła się o godzinie 13:00 przemarszem 
wszystkich delegacji strażackich w tym przybyłej z gminy Rietz-Neuendorf, spod remizy 
na plac przy świetlicy wiejskiej. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe siostrzanych jednostek 
z Jaczowa, Jerzmanowej, Kurowa Małego, Bądzowa i Ruszowic. 

Strażacy z OSP Smardzów 
otrzymali sztandar 

W pierwszej ko- 
lejności zgodnie z ceremo-
niałem nastąpiło odczytanie 
aktu nadania sztandaru 
przez Wiceprezesa Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP Zbigniewa Biłyka 
i wręczenie go Prezesowi 
OSP Smardzów Pawłowi 
Pasternakowi. 

Następnie po sym-
bolicznym wbiciu gwoździ 
w drzewiec i poświęceniu 
sztandaru przez księdza 
proboszcza Piotra Matusa 
odbyło się przekazanie 
ufundowanego przez Wój-
ta, społeczność lokalną 
i darczyńców sztandaru. 
W imieniu fundatorów  
i Honorowego Komitetu 
Fundacji Sztandaru uczyni- 
li to Wójt Gminy Lesław 
Golba i druh Paweł Woźniak. 
Po czym Wiceprezes Zbig-
niew Biłyk uroczyście do-
konał przekazania sztandaru 
Prezesowi OSP Smardzów. 

W dalszej części 
uroczystości miało miejsce 
wręczenie medali i odzna-
czeń zasłużonym druhom 
z jednostki w Smardzowie 
przez Wiceprezesa Zbignie-
wa Biłyka i Prezesa Gminnego 
ZOSP RP Lesława Golbę.

Polową Mszę Świę- 
tą celebrował ksiądz pro-
boszcz Piotr Matus. W swo- 
jej homilii nawiązał do słów 
wypowiedzianych przez jed- 
nego ze strażaków po 
akcji ratunkowej: „Nic nie 
daje większego kopa niż 
uratowanie komuś życia”. 

Część oficjalną za- 
kończył widowiskowy po- 
kaz akcji ratunkowej w wy-
konaniu strażaków. 

Skoczne rytmy, które wkrótce potem popłynęły z głośników obwieściły, że rozpoczęła się zabawa wieńcząca 
ten wyjątkowy dzień w życiu Smardzowa – tak strażaków jak i wszystkich mieszkańców.
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W zdrowym ciele duch 
patriotyzmu czyli V Bieg 
Gęsi w Jerzmanowej
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest co roku dla upamiętnienia 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 11 listopada 1918 roku. Po 123 
latach niewoli Polacy zrzucili jarzmo zaborów. Święto Niepodległości jest jednym 
z najważniejszych świąt państwowych w Polsce. Ten dzień wolny od pracy wielu 
Polaków spędza z rodziną lub na aktywnym wypoczynku np. w Jerzmanowej! 
Gościnność mieszkańców naszej Gminy oraz potrawy z gęsiny to już tradycja!

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w in-
tencji ojczyzny celebrowaną przez księdza proboszcza Piotra Matusa 
– Zebraliśmy się tu dzisiaj by manifestować naszą niepodległość!  
– mówił w swojej homilii. Przypomnijmy, że Bieg Gęsi organizo- 
wany jest od pięciu lat, ale impreza ma dłuższą tradycję gdyż początko-
wo była to uroczystość typowo parafialna, zainicjowana przez  
ks. proboszcza. Po mszy jak co roku Wójt Gminy Lesław Golba wcie-
lił się w postać Św. Marcina przejeżdżając na koniu wśród przybyłych 
mieszkańców i gości.

Następnie oficjalnie otworzył jubileuszowy V Bieg Gęsi mó-
wiąc – Witam wszystkich bardzo serdecznie w Jerzmanowej na V Biegu 
Gęsi. Od pięciu lat w naszej Gminie świętujemy Dzień Niepodległości 
na sportowo, przy gęsinie i pieśniach patriotycznych. Śpiewamy  
je na scenie i przy ognisku. Dziękuję wszystkim współorganizatorom  
a szczególnie Gminnemu Centrum Kultury i jego pracownikom,  
Kołom Gospodyń Wiejskich i sołectwom oraz wszystkim za-
angażowanym w tę imprezę. W tym roku pałac z dziedzińcem 
będzie miejscem rekonstrukcji historycznej. Zostaną nam przy-
bliżone wydarzenia sprzed prawie 100 lat. Życzę wszystkim mi- 
łego świętowania! 

Na smakoszy czekała degustacja gęsiny i wyrobów z gęsi, 
rogali marcińskich, miodów, nalewek oraz innych tradycyjnych 
przysmaków przygotowanych przez 9 sołectw Gminy Jerzmanowa  

i sołectwo Ruszowice. – Gęsina to potrawa odświętna, serwowana przy 
specjalnych okazjach. Dawniej była bardzo popularna, do nas wraca 
na stoły co roku na Świętego Marcina – zachęcała do skosztowania 
jedna z pań przygotowująca stoisko. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła 
się rekonstrukcja historyczna na dziedzińcu przy 
gminnym pałacu w Jerzmanowej. Na widowisko 
złożyły się epizody historyczne przybliżające 
tamtą epokę i rolę Polaków patriotów, którzy 
występowali w obronie polskości. Była to bardzo 
atrakcyjna i widowiskowa lekcja historii, która  
w tak ważnym dla Polaków dniu dodała splen-
doru i niepowtarzalnego charakteru.

Sportowa cześć imprezy prowadzona 
przez Jerzego Górskiego z którym Gmina 
współpracuje od początku rozpoczęła się biegiem 
przedszkolaków na 250 m. Uczniowie klas I-II 
Szkół Podstawowych mieli do pokonania 500 
m, uczniowie klas III-IV i klas V-VI 1.000m. 
Natomiast Gimnazjaliści pokonali 1.500m! 
Zadania nie ułatwiała temperatura bliska zeru, 
ale nikomu nie mogło się nudzić szczególnie 
podczas sztafetowych mistrzostw sołectw,  
w których trzyosobowe składy miały do 
pokonania dystans 1.500 metrów. 

Najdłuższy bieg – open rozegrany został na dystansie 9.550m. 
wzięło w nim udział 250 uczestników. Rozpoczął się o zmroku, a trasę 
wyznaczyły nieodzowne elementy imprezy – pochodnie, których ogień 
symbolizuje wolność i siłę. 

W wydarzeniu wzięli udział nie tylko biegacze, ale również 
amatorzy nordic walking w liczbie 30 osób, którzy pokonali dystans 
4.850m. 

Zwycięzcy w głównym biegu zarówno kobiet jak i mężczyzn 
otrzymali główną nagrodę – pieczoną gęś!

Nieważny był tego dnia wiek, dystans, czy czas, najważniejsza 
była chęć wspólnego uczczenia Dnia Niepodległości. Dystans i trasa 
dostosowane były do możliwości każdego. Ponadto dla zregenerowania 
sił każdy mógł posilić się kiełbaską upieczoną na ogniu lub napić się 
gorącej herbaty. 

SP I-II
DZIEWCZĘTA

1. TRYKA Julia
2. WOSZCZYŃSKA Wiktoria
3. SZLUFARSKA Anna

CHŁOPCY
1. DROZDOWSKI Adam
2. TRYKA Igor
3. SZYLIŃCZUK Michał

SP III-IV
DZIEWCZĘTA

1. ROSIK Alicja 
2. MACIEJEWSKA Karolina 
3. SEMENEC Sandra

CHŁOPCY
1. MADEJ Kacper
2. WOŁOSZYN Mateusz
3. LASOTA Jakub

SP V-VI
DZIEWCZĘTA

1. OLBRYCH Basia
2. JANUSZ Marysia
3. CIEŚLAK Nadia

CHŁOPCY
1. PARYŻ Bartek
2. PIEKARSKI Bartosz
3. JAROSZEWSKI Adrian

GIMNAZJA
DZIEWCZĘTA

1. JANUSZ Małgorzata
2. JANUSZ Agata
3. SZYLIŃCZUK Anna

CHŁOPCY
1. SOKALSKI Mikołaj
2. CIEŚLAK Szymon
3. MADEJ Kamil

SZTAFETY SOŁECTW
Dystans: 3x500m

1. MUSIELAK Michał/WALKOWIAK Robert/
DAROWSKA Agata – Modła 00:05:54

2. JANCZAK Anna/JANKOWSKI Grzegorz/ 
JANKOWSKI Robert – Jaczów 00:06:08

3. SAWKA Wiktor/TOMASZEWSKI Oliwier/
DYDAK Klaudia – Jerzmanowa 00:06:23

Nordic Walking
1. KUBIAK Jerzy 00:25:50
2. GRYGOROWICZ Bogdan 00:26:29
3. BADECKI Ryszard 00:26:52

BIEG GŁóWNY 
Panowie

1. TYCZYŃSKI Jacek 00:28:19

2. TOKARCZYK Mariusz 00:28:44

3. DANIELKIEWICZ Tomasz 00:28:49

Panie

1. PADUCH Ewa – Jerzmanowa 00:33:54

2. SZYMAŃSKA Magdalena 00:34:03

3. ZACZYŃSKA Anna 00:34:18

Poniżej przedstawiamy wyniki poszczególnych biegów:
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Po dwutygodniowym wypoczynku 
uczniowie wrócili z Zielonej Szkoły

Bezpłatne szczepienia HPV

Mieszkańcy gminy badali poziom cukru 
we krwi

W dniach od 18.10. do 31.10. 2016r uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaczowie i Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej 
wraz z opiekunami przebywali na „Zielonej Szkole” w Ustroniu Morskim. Miejscowość ta położona blisko wielu atrakcyjnych 
miejsc pozwoliła na przeżycie wspaniałej 
nadmorskiej przygody. Program wyjazdu 
był niezwykle bogaty i na pewno nikt nie 
znalazł czasu na nudę.

Gmina Jerzmanowa przystępuje do programu szczepień przeciwko rakowi szyjki macicy. W tym 
roku jest on skierowany do dziewcząt urodzonych w 2000 i 2001 roku. W gimnazjum w Jerzma-
nowej odbędą się spotkania informacyjne, na których rodzice dziewcząt otrzymają szczegółowe 
informacje na temat szczepień.

– Najlepszą okazją do uczenia się życia 
wśród innych są śródroczne wyjazdy połączone 
z nauką. Ta forma daje uczniom wiele radości. 
Zdobyte w ten sposób umiejętności i wiedza są 
z pewnością trwalsze i efektywniejsze – mówi 
Monika Krawczyk referent ds. oświaty w Urzę-
dzie Gminy Jerzmanowa

Uczniowie mieli okazje zwiedzić Ustro- 
nie Morskie, płynąć statkiem, pływać w basenie, 
podziwiać malownicze klify. Wyjazd na Zieloną 
Szkołę nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie 
Fundacji Polska Miedź za co jeszcze raz z całego 
serca bardzo dziękujemy! Gmina otrzymała na 
ten cel darowiznę w kwocie 150.000,00 zł

Nagrodzeni w kategoriach soliści i zespół:
Publiczne Gimnazjum w Jerzmanowej

Kategoria zespół:
I miejsce – Zespół „THE BAND” Dominika Kozłowska, Jakub 
Naumowicz, Oskar Naumowicz, Grzegorz Gwazdacz, Mateusz Polasik

Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej:
Kategoria soliści: 
I miejsce – Emilia Pyziak kl. IV „Rozkwitają pąki białych róż”
I miejsce – Hanna Sawka kl. III „Marsz I Brygady”
II miejsce – Natalia Gaworczak kl. III „Jak długo na Wawelu” 
Kategoria zespół:
I miejsce w kat. Klas IV-VI – TRIO CRESCENDO: Zofia Niedośpiał, 
Marianna Janusz, Michelle Schwieg” z piosenką „Taki kraj”
I miejsce w kat. Klas I-III – Julia i Weronika Woźniak „Rozkwitają pąki 
białych róż”
I miejsce w kat. I-III – Wiktoria Macho, Patrycja Dziuba „Płynie Wisła, 
płynie”

Szkoła Podstawowa w Jaczowie
Kategoria soliści:
I miejsce – Natasza Mysłowska „Taki kraj”
II miejsce – Zofia Porosło „Rozkwitały pąki białych róż”
III miejsce – Lena Mysłowska „Honor i gniew”
Kategoria zespół:
I miejsce – Lena Mysłowska, Natasza Mysłowska „Czterdziesty czwarty”
II miejsce – Klaudia Zakrent, Julia Smyk, Julia Reda „Piechota”
III miejsce – Emilia Kantowicz, Hanna Bachta „Rozkwitały pąki białych róż”

Podczas koncertu wokalnego na scenie wystąpił także Zespół 
VIVO, który zajął III miejsce w IX Festiwalu Piosenki Patriotycznej VIVAT 
POLONIA w Głogowie w kategorii klas I-III. Organizatorem konkursu 
był MOK w Głogowie. Zespół tworzą uczennice Szkoły Podstawowej  
w Jerzmanowej: Patrycja Dziuba, Kinga Zabraniak, Hanna Sawka, Emilia 
Kozłowska, Kinga Koszko, Wiktoria Madecka, Julia Cichocka, Alicja 
Klemka, Wiktoria Macho, Kamila Lindecka, Iga Kulak, Patrycja Semenec . 

Opiekunem grupy jest p. Beata Janowska, nauczyciel 
muzyki. Niestety z przyczyn technicznych nie mogli uczestniczyć  

w gali festiwalowej, dlatego też należny puchar wręczony został podczas 
lokalnego święta przez wójta Lesława Golbę, który od siebie dodał 
dziewczynkom kosz słodyczy.

W oprawie muzycznej Święta Niepodległości wzięły udział także 
dziewczynki z koła wokalnego prowadzonego przez GCK w Łagoszowie 
Małym, pod batutą p. Karoliny Kaczyńskiej. Były lekko stremowane ale  
i dumne, bo to ich drugi występ przed tak liczną publicznością.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Piosenka patriotyczna i żołnierska od lat towarzyszy imprezie zorganizowanej w Jerzmanowej z okazji 11 listopada. Także i podczas 
tegorocznego Święta Niepodległości rozbrzmiewała dziecięcym głosem. Występy poprzedzone zostały eliminacjami w szkołach podstawowych  
w Jerzmanowej i Jaczowie oraz w gimnazjum, które podjęły współpracę z GCK, organizatorem konkursu. Podczas eliminacji szkolnych wyłoniono 
laureatów w dwóch kategoriach: soliści i zespoły. Nagrodzeni i ich śpiew tworzyli świetną oprawę dla patriotycznego święta. Za swój talent i odwagę 
otrzymali nagrody książkowe, wręczone przez wójta Lesława Golbę, który patronował konkursowi.

Bezpłatne szczepienia HPV 

Gmina Jerzmanowa 
przystępuje do programu 
szczepień przeciwko 
rakowi szyjki macicy. W  
tym roku jest on 
skierowany do dziewcząt 
urodzonych w 2000 i 2001 
roku. W gimnazjum w 
Jerzmanowej odbędą się 
spotkania informacyjne, 
na których rodzice 
dziewcząt otrzymają 
szczegółowe informacje na 
temat szczepień.  

Szczepionka ma chronić 
dziewczęta przed 
zachorowaniem w 
późniejszym wieku na raka 
szyjki macicy, który jest 
wywoływany przez niektóre 
typy wirusa brodawczaka 
ludzkiego – HPV. Udział w 

programie jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W 
programie mogą wziąć udział dziewczęta z rocznika 2000 i 2001, które zamieszkują teren 
Gminy Jerzmanowa. 

Szczepionki będą podawane w trzech dawkach. Program szczepień przeciw rakowi szyjki 
macicy, zaplanowany na lata 2016–2017 jest realizowany ze środków budżetu gminy 
Jerzmanowa. 

 

Mieszkańcy gminy badali poziom cukru we krwi 

Szczepionka ma chronić dziewczęta przed zachorowa- 
niem w późniejszym wieku na raka szyjki macicy, który jest wywo-
ływany przez niektóre typy wirusa brodawczaka ludzkiego – HPV. 
Udział w programie jest dobrowolny i wymaga pisemnej zgody  
rodziców lub opiekunów prawnych. W programie mogą wziąć  

udział dziewczęta z rocznika 2000 i 2001, które zamieszkują teren 
Gminy Jerzmanowa.

Szczepionki będą podawane w trzech dawkach. Program 
szczepień przeciw rakowi szyjki macicy, zaplanowany na lata 2016–
2017 jest realizowany ze środków budżetu gminy Jerzmanowa.

Dzięki współpracy Polskiego Sto-
warzyszenia Diabetyków z Oddziałem w Gło- 
gowie oraz Wójta Gminy Jerzmanowa 
Lesława Golby w dniu 23 listopada 2016r. 
przeprowadzono darmowe badanie poziomu 
cukru we krwi dla wszystkich chętnych 
mieszkańców gminy Jerzmanowa.

U kilku osób wykryto przekroczenie 
ustalonej normy poziomu cukru we krwi.  
Dzięki przeprowadzonym badaniom osoby 
te podejmą w odpowiednim czasie leczenie 
mające na celu wyrównanie poziomu cukru 
i zapobiegnięcie powikłaniom cukrzycowym.

Zespół Vivo 

Pani Beata Janowska - opiekunka zespołu Vivo odbiera 
nagrodę z rąk Wojta Gminy Lesława Golby

F U N D A C J A

P O L S K A M I E D Ź
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Pół roku Programu 500+

integracja osób niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowa
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w roku 2016 pozyskał dofinansowanie ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację trzech zadań mających na celu integrację 
osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowa.

Gżegżółka to żaden problem!

Recepta na jesienno-zimową 
melancholię

Biblioteka – nowa jakość

11 października 2016 r. w Publicznym Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej odbyło się współorgani-
zowane przez Gminne Centrum Kultury Wielkie Dyktando Gminne 2016. W szranki z ojczystą ortografią stanęły 43 osoby, 
którzy zmagali się z tekstem najeżonym trudnymi wyrazami t.j. „niemalże” czy też „poniewczasie”.

Uczestnicy konkursu mogli się sprawdzić i zmierzyć z tekstem, w którym nie zabrakło trudnych słów i pułapek językowych. Każde dyktando 
było na innym poziomie, w zależności od wieku uczestników. W przygotowanych tekstach znajdowały się zadania sprawdzające umiejętności 
ortograficzne oraz znajomość zasad.

Laureaci Wielkiego Dyktanda Gminnego 2016:
W kategorii szkół podstawowych zwyciężyli: 
Mateusz Mońka (SP Jaczów), Maksymilian Zacharzewski 
(SP Jaczów) i Kacper Pręga (SP Jerzmanowa). 
Wśród gimnazjalistów najlepsze okazały się dziewczęta: 
Patrycja Woźniak, Aleksandra Kapkowicz, Julia Skoczek. 
Najmniej błędów w kategorii dorosłych popełnili: 
p. Joanna Przytulska, p. Lilla Harackiewicz i p. Marek Witkowicz. 
Tytuł i statuetkę dla Jerzmanowskiego Mistrza Ortografii 
A.D. 2016 zyskał Mateusz Mońka.

W nagrodę zwycięzcy otrzymali bony wartościowe 
do sieci Empik ufundowane przez Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej.

Gratulujemy zwycięzcom !

„Biblioteka – nowa jakość” to nazwa zadania jakie 
zostanie dofinansowane w ramach programu „Kraszewski. 
Komputery dla bibliotek 2016”. Biblioteka w Jerzmanowej 
jako jedna spośród 41 instytucji otrzyma środki na zakup 
sprzętu komputerowego. Dzięki realizacji zadania zostanie 

zakupionych 6 nowych zestawów komputerowych, które 
przekazane zostaną do dyspozycji czytelników a także ułatwią 
codzienną pracę bibliotekarzom. Nowy sprzęt umożliwi 
wypożyczanie automatyczne księgozbioru i poszerzenie oferty 
edukacyjnej biblioteki. 

Pierwszym z nich był majowy wyjazd 
do Łagowa i okolic. Uczestnicy wyjazdu mieli 
okazję zwiedzić kościół w Paradyżu, poznać 
historię powstania figury Jezusa Chrystusa  
w Świebodzinie, zobaczyć przepiękną panoramę 
Łagowa z jego okolicznymi jeziorami i lasami 
z zamku Joanitów w Łagowie oraz wypłynąć  
w rejs statkiem po Jeziorze Trześniowskim.

 Podczas drugiego wrześniowego 
wyjazdu uczestnicy projektu zwiedzali 
Góry Sowie, Pałac w Łomnicy z baro-
kowymi wnętrzami i przepięknym 
parkiem wokół, Sztolnię Włodarz 
gdzie przewodnik przedstawił ciekawe 
informacje o tajemniczej budowli „Riese” 
oraz Kościół Pokoju w Świdnicy, który 
swoimi bogatymi zdobieniami wywarł 
ogromne wrażenie na zwiedzających. 

W obu wyjazdach wzięło udział 
39 osób w tym 24 osoby niepełnosprawne. 

Trzeci wyjazd również cieszył 
się ogromnym zainteresowaniem. 
W październikowym wyjeździe do 
Wrocławia wzięło udział 38 osób  
w tym 22 niepełnosprawne. Głównym 
celem i atrakcją wyjazdu był spektakl 
Aleksandra hr. Fredry pt. „Zemsta” 
wystawiany we Wrocławskim Teatrze 
Komedia. Po przedstawieniu uczestnicy 
wyjazdu udali się do Wrocławskiego 

Za nami pół roku funkcjonowania 
Programu „Rodzina 500+”. W Gminie Jerzmano-
wa jego realizacją zajmuje się Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej. W okresie od 1 kwietnia 
do 31 października 2016 r. prawo do świadczeń 
wychowawczych ustalono łącznie dla 560 dzieci  
z 421 rodzin. W przypadku 110 rodzin świad-
czenie wychowawcze mogło otrzymać pierwsze 
dziecko, gdyż rodzina spełniła kryterium docho-
dowe. W przypadku 46 rodzin świadczenie pobie-
rane jest z jednym dzieckiem w rodzinie. W w/w  
okresie wypłacono w sumie 3900 świadczeń wy-
chowawczych (łącznie z wyrównaniem za m-c  
kwiecień, maj i czerwiec) w łącznej kwocie  
1 945 735 zł. Aktualnie realizowanych jest 458 
wniosków – z czego 67% to wnioski złożone  
w formie papierowej bezpośrednio w ośrodku, 
natomiast 33% wniosków zostało złożonych 
drogą internetową. Dzięki tej formie rodzice, 
którzy nie mieli możliwości złożenia wniosków 
osobiście zrobili to w sposób elektroniczny, 
najczęściej za pośrednictwem bankowości. 

Na podstawie prowadzonych statystyk  
i sprawozdań można stwierdzić, że Program 

500+ charakteryzuje się tendencją wzrostową, 
co do liczby przyznanych świadczeń. Każdego 
miesiąca przyjmowane są nowe wnioski, 
rozpatrywane są na bieżąco i decyzje wydawane 
są bez zbędnej zwłoki. Wypłaty świadczeń 
wychowawczych odbywają się regularnie zgodnie 
z ustalonym harmonogramem. Pracownicy 
GOPS w Jerzmanowej dokładają wszelkich 
starań w celu efektywnego i terminowego 
realizowania świadczeń wynikających z ustawy  
o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowej nie odnotował żadnych sygna- 
łów o marnotrawieniu czy wydatkowaniu 
świadczeń socjalnych niezgodnie z prze-
znaczeniem. Także nie otrzymał żadnych 
sygnałów o rezygnacji z zatrudnienia ro-
dziców lub opiekunów dzieci w związku 
z pobieraniem 500+. Natomiast z opinii 
osób korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej wynika, że dodatkowe środki w po- 
staci 500+ przyczyniły się radykalnie do 
poprawy budżetów domowych. Tym samym 
zmniejszył się poziom ubóstwa dzieci w rodzi- 

nach najuboższych zamieszkujących w Gminie 
Jerzmanowa. Otrzymane comiesięczne świad-
czenie w ustalonych kwotach wpływają znacznie 
na poczucie stabilizacji materialnej rodzin 
zwłaszcza rodzin wielodzietnych. 

Pragniemy przypomnieć, że w przy-
padku ubiegania się o świadczenie wychowawcze 
na pierwsze dziecko w rodzinie należy spełnić 
kryterium dochodowe uprawniające do po-
bierania świadczenia, tj. do 800 zł na osobę  
w rodzinie, bądź w przypadku, gdy członkiem 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne – kwoty 
1200 zł. W trwającym okresie w przypadku 
ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko 
obowiązują dochody za 2014 r. 

Ze względu na to, że okres zasiłkowy 
trwa od 1 kwietnia 2016r. do 30 września 2017 r.  
osoby, którym decyzją zostało przyznane świad-
czenie wychowawcze na pierwsze dziecko w ro- 
dzinie są zobowiązane do informowania orga- 
nu o każdej zmianie sytuacji rodziny, a przede 
wszystkim o zmianach dochodowych rodziny 
mającej wpływ na prawo do pobierania świad-
czenia wychowawczego. 

ZOO i Afrykarium. Ogromne wrażenie 
wywarło na uczestnikach Afrykarium – byli 
oni zachwyceni głębinami, gdzie w akrylowym 
tunelu o długości około 18 m oglądali rekiny, 
płaszczki i inne duże ryby. 

Z opinii osób uczestniczących w wy- 
jeździe wynika, że wyjazdy były ciekawą 
alternatywą na siedzenie w domu, możliwością 
integracji z innymi mieszkańcami Gminy 

Jerzmanowa, możliwością obcowania z ciekawą 
architekturą a także piękną przyrodą.

Dofinansowanie ze środków PFRON  
pozwoliło na przygotowanie imprez inte-
gracyjnych na odpowiednim poziomie dla tak 
dużej liczby uczestników. Kwota dofinansowa-
nia z PFRON – 9500,00 zł, wkład własny GOPS 
– 7520,00zł.

  GOPS Daria Kantowicz

Zainteresowanie, zaanga- 
żowanie i wspólna zabawa  
w dobrych humorach świadczy 
o popularności warsztatów orga- 
nizowanych przez Gminne Cen-
trum Kultury w Jerzmanowej. 
W poszczególnych świetlicach 
pracownicy GCK prowadzili już 
zajęcia z wikliny papierowej, z wy- 
konywania stroików na święto 
zmarłych czy też z wykonywania 
ozdób świątecznych.

Mieszkanki są bardzo 
zadowolone ze spotkań, podczas 
których mogą rozwijać swoje 
talenty i planować, co jeszcze by 
chciały robić. Jest to wspaniały 
relaks na długie jesienno-zimowe 
wieczory.

Recepta na jesienno-zimową melancholię 
Zainteresowanie, zaangażowanie i wspólna zabawa w dobrych humorach świadczy 
o popularności warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w 
Jerzmanowej.  W poszczególnych świetlicach pracownicy GCK prowadzili już zajęcia 
z wikliny papierowej, z wykonywania stroików na święto zmarłych czy też z 
wykonywania ozdób świątecznych.    
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Uroczystość odbyła się 
25 listopada w Szkole Podstawowej 
w Jaczowie, w wyjątkowej scenerii, 
której motywem przewodnim był 
diament. – Cieszę się, że mogę po 
raz kolejny wręczyć te stypendia. 
Wszystkim uczniom gratuluję 
bardzo dobrych wyników w nauce 
oraz w dziedzinie twórczości 
artystycznej.  Jesteście diamentami 
Gminy Jerzmanowa, które za spra-
wą szlifów w postaci Waszych 
talentów możemy podziwiać na  
dzisiejszej czwartej już Gali.  
Wasz sukces zawdzięczacie w du- 
żej mierze własnej pracy, ale 
również swoich nauczycieli i po- 
mocy rodziców. Życzę, aby 
następne lata Waszej edukacji 
były równie owocne jak ten rok. 
– mówił Wójt Gminy Lesław 
Golba. W uroczystości udział wzięli wyróżnieni uczniowie oraz ich 
rodzice, Wójt Gminy Jerzmanowa – Lesław Golba, Przewodniczący 
Rady Gminy – Tadeusz Kozakowski, Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Jerzmanowej – Barbara Reszczyńska oraz Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie – Wioletta Olejnik. 
Spotkanie uświetnili prowadzący Galę p. Daria Kapica-Przewoźnik 

Najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci 
będący mieszkańcami Gminy Jerzmanowa po raz czwarty z inicjatywy Wójta Gminy Jerzmanowa 
Lesława Golby otrzymali Stypendia Wójta Gminy Jerzmanowa za wysokie wyniki w nauce oraz 
wysokie osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej uzyskane w roku szkolnym 2015/2016. 

DiAMEnty StAŁy Się BRylAntAMi 
PODCZAS iV GAli tAlEntÓW

RZECZniK PRAW DZiECKA MAREK MiCHAlAK  
ODWiEDZiŁ PRZEDSZKOlE 
W JERZMAnOWEJ

CO SŁyCHAć U nASZyCH PRZEDSZKOlAKÓW?

lEnA MySŁOWSKA ZAJęŁA 
i MiEJSCE nA iX POWiAtOWyM 
FEStiWAlU PiOSEnKi 
PAtRiOtyCZnEJ

SPOtKAniE Z PiSARKĄ AGniESZKĄ FRĄCZEK  
W SZKOlE PODStAWOWEJ iM. JAnA 
PAWŁA ii W JERZMAnOWEJ

Przedszkole uczestniczy w wielu akcjach, programach i kampaniach, które przynoszą wiele korzyści 
zarówno dzieciom, rodzicom jak i nauczycielom. 
Podejmowane działania wynikają z koncepcji pracy 
przedszkola i wspomagają edukację prowadzoną 
w przedszkolu.

14 października br. Przedszkolaki uroczyście obchodzili Dzień 
Edukacji Narodowej z udziałem pracowników, emerytów i rodziców. 
Od 17 do 21 października prowadzili akcję „Pomagamy zwierzętom”. 
28 października zorganizowali „Dzień marchewki” promując zdrowe 
odżywanie. 10 listopada „Tygryski” i „Maczki” zostali pasowani na 
przedszkolaków. W uroczystości udział wzięli rodzice, goście oraz Wójt 
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. Przedszkolaki nie mogły pominąć 
Światowego Dnia Misia, który odbył się 25 listopada.

14 listopada uczniowie klas IV. I VI. mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu ze znaną pisarką Agnieszką 
Frączek zaproszoną do naszej szkoły przez p. Barbarę Tuczyńską i Justynę Kaniuczok. Autorka popularyzuje wiedzę  
o współczesnej polszczyźnie. Jest doktorem habilitowanym językoznawstwa, germanistką i leksykografem. Wykłada 
na Uniwersytecie Warszawskim. Jej najbardziej znane książki to Siano w głowie, czyli trafiła kosa na idiom, Byk jak byk, 
czyli nie całkiem poważnie o całkiem poważnych błędach językowych, Jedna literka, a zmiana wielka. 

Pisarka w przystępny sposób omawiała najpowszechniejsze błędy językowe. Uczniowie mile zaskoczyli 
ją znajomością tematu. Po spotkaniu można było nabyć książki autorki, które pisarka opatrywała autografem. 
Wszystkim uczestnikom nietypowej lekcji języka polskiego dziękujemy za aktywność i zaangażowanie.

   SP Jerzmanowa

W poniedziałek, 21 listopada, w przedszkolu zorganizowano obchody z okazji 
Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka, Marka Mi-
chalaka, który był gościem naszych przedszkolaków. Obchody Ogólnopolskiego Dnia Praw 
Dziecka w naszym przedszkolu rozpoczęły się o godzinie 9:00. Dzieci wystąpiły w przed- 
stawieniu o Kopciuszku obrazującym ich prawa, odgrywały scenki rodzajowe prezentujące 
niektóre z praw zawartych w Konwencji. Młodsze dzieci zgadywały, które z praw zostały 
przedstawione. Wspólne zabawy przy muzyce umiliły czas przedszkolakom.

Wieści szkolne

i p. Przemysław Mazan za co serdecznie dziękujemy. Podczas gali  
w programie muzycznym zaprezentowali się uczniowie z zespołu The Band 
stworzonego przez uczniów naszego gimnazjum. Świetny występ dała 
także Zuzanna Nagi nasza stypendystka w dziedzinie nauki i jednocześnie 
w dziedzinie twórczości artystycznej. Niedawno została nagrodzona  
w programie stypendialnym „zDolny Śląsk”. Zuzia jest obecnie uczennicą 

V kl. Państwowej Szkoły Muzycznej 
I i II stopnia im. Franciszka Liszta  
w Głogowie w klasie gitary pana 
Arkadiusza Stachowskiego. W tym 
roku Zuzanna uczestniczyła w dwóch 
konkursach ogólnopolskich zajmując 
II miejsce: w Kępnie i Witowicach. 

Na mocy decyzji Wójta 
Gminy Jerzmanowa zostało przy-
znanych 36 stypendiów dla uczniów 
szkół podstawowych. W kategorii  
gimnazjum przyznano łącznie 
24 stypendia, dla szkół ponad-
gimnazjalnych 28. Przyznano również 
stypendia dla studentów – było ich 9 
oraz stypendia dla osób uzdolnionych 
artystycznie, których było 17. 

Tegorocznym Stypendys-
tom oraz Ich Rodzicom serdecznie 
gratulujemy i życzymy osiągania 
dalszych sukcesów oraz wszelkiej  
pomyślności w życiu osobistym!

8 listopada 2016r. uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Jaczowie – LENA MYSŁOWSKA – zajęła I miejsce w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki 
Patriotycznej „Vivat Polonia” w kategorii klas I-III szkoły podstawowej.

Składamy ogromne gratulacje i życzymy dalszych sukcesów! 
Lenka z Panią Wiolettą Olejnik – Dyrektor SP Jaczów
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iii MiEJSCE 
W KOSZyKÓWCE

GUKS „Sokół” Jerzmanowa w iii lidze 
rozgrywek drużynowych

Mikołajkowy turniej tenisa stołowego
4 grudnia br. w sali Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej odbył się ,,Mikołajkowy” turniej tenisa, 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową oraz Gminny Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”.

28 października odbył się powiatowy turniej koszykówki 
dziewcząt szkół gimnazjalnych w Gimnazjum nr 5 w Głogowie. 
Dziewczyny z naszego Gimnazjum zajęły III miejsce ustępując 
Gimnazjum nr 5 oraz Gimnazjum nr 3.

Gratulujemy dziewczyny!!!

Sponsorami w turnieju byli: Bank Spółdzielczy w Głogowie,  
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz firma 
Bar-Bud w Jerzmanowej. Turniej był rozgrywany w pięciu kategoriach 
wiekowych i wzięło w nim udział 39 zawodników i zawodniczek. 
Nagrodami były puchary, medale i dyplomy. Najlepszym zawodnikiem 
zawodów został Mateusz Walowski z Jerzmanowej który otrzymał puchar 
ufundowany przez dyrektora szkoły Panią Mariolę Tuz. Drugie miejsce 
zajął Janusz Brycki z Kotli a trzeci był Tomasz Grochała z Grębocic.  
W pozostałych kategoriach zwyciężali: juniorka Wiktoria Walowska, kadetka 
Julia Skoczek, młodziczka Agata Polak, żaczka Iga Samborska, juniorzy 
Jakub Ławniczak, młodzik Bartosz Załudzki, żak Mateusz Wołoszyn. 
Zawody przebiegały bardzo sprawnie, w miłej i sportowej atmosferze pod 
okiem sędziów Barbary Francug, Wiktora Sawki i Bogusława Jemioło. 
Pamiątkowe puchary, medale i dyplomy wręczała Pani Mariola Tuz. 
Uczestnicy zawodów zapowiedzieli już swój udział w zawodach za rok. 

informacje sportowe

Tenisiści stołowi GUKS „Sokół” Jerzmanowa po histo-
rycznym awansie do III ligi w rozgrywkach drużynowych w składzie: 
Mateusz Walowski, Zygmunt Górski, Grzegorz Horniak (kapitan), 
Andrzej Przybylski, Damian Buczyński oraz Wiktoria Walowska – 

rozpoczęli sezon 2016/2017 w nowym składzie od remisu 9:9 z drużyną 
GLKS Pastuchów Jaworzyna Śląska. Punkty dla drużyny zdobyli: Michał 
Domagała – 2,5, Zygmunt Górski – 3,5, Grzegorz Horniak – 2,5 oraz 
Andrzej Przybylski – 0,5.

W rozgrywkach indywidualnych w 2016 Mateusz Walowski 
i Wiktoria Walowska zostali powołani do kadry wojewódzkiej LZS  
i reprezentowali województwo dolnośląskie na mistrzostwach Polski. 
Mateusz zajął 7 miejsce, a Wiktoria 23 miejsce. 

W Wojewódzkich Turniejach Klasyfikacyjnych Dolnego Śląska 
od września 2016 r. uczestniczą Michalina Dereń, która zajmuje 16 
miejsce w kategorii żaków oraz Wiktoria Walowska, która klasyfikuje się 
na 21 miejscu w kategorii juniorów. 

Zapraszamy miłośników tenisa stołowego na zajęcia spor-
towe do Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej:

 Poniedziałki 16:00-18:00 
 Środy 16:00-18:00 
 Czwartki 16:00-18:00 

Gmina Jerzmanowa posiada 3 trasy rowerowe, 
które ukazują piękny krajobraz oraz ciekawe miejsca. 

Zobaczcie sami!
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