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Podstawowym celem ogólnopolskiego 
konkursu „Wzorowa Gmina” jest nagrodzenie 
i wielotorowa promocja samorządów szczebla 
gminnego działających na terenie RP. Nagroda 
i tytuł „Wzorowa Gmina” to podziękowanie 
i docenienie wieloletniego wysiłku całego 
szeregu osób: od samorządowców poprzez 
pracowników gminnych  urzędów, nauczycieli, 
lokalnych przedsiębiorców, wolontariuszy 
aż do mieszkańców - dzięki którym niemal 
wszystkie gminy w Polsce zmieniły swoje 
oblicze, stając się  miejscem bardziej przyjaznym, 
bezpieczniejszym, czystszym i korzystniejszym 
dla inwestorów. Tytuł „Wzorowa Gmina” to 
symbol sukcesu poszczególnych samorządów RP.

Tym bardziej z ogromną 
przyjemnością informujemy, że działania 
podejmowane przez Gminę Jerzmanowa na 
rzecz rozwoju infrastruktury oświatowej, 
poprawy bezpieczeństwa uczniów oraz 
doposażenie placówek w wysokiej jakości 

pomoce dydaktyczne, pracę na rzecz ucznia  
a także dbałość o jego potrzeby zostały 
zauważone i wzorowo ocenione. Gmina 
Jerzmanowa otrzymała tytuł Lidera Edukacji 
na terenie Dolnego Śląska, który podczas 
uroczystej Gali z rąk Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego  
odebrał Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

– Cieszę się z tego tytułu, edukacja jest  
dla mnie szczególnie bliska. Od ponad 30 lat 
związany jestem z oświatą. Ten sukces nie byłby 
możliwy bez dyrektorów, nauczycieli, pracowników 
i uczniów szkół w Jerzmanowej i Jaczowie oraz 
pracowników Urzędu Gminy. Dziękuję wszystkim 
za wspólne działania podejmowane na rzecz jakości  
i poziomu kształcenia naszych dzieci i młodzieży – 
mówi Lesław Golba Wójt Gminy.

Konkurs rozstrzygany był w kilku 
kategoriach między innymi: sport, opieka 
społeczna, bezpieczeństwo, kultura, edukacja 
czy wzorowy samorządowiec. W celu poprawy 
bezpieczeństwa uczniów Gmina Jerzmanowa 
przeprowadziła w ciągu ostatnich lat szereg 
inwestycji w placówkach oświatowych 
wśród których wyróżnić można chociażby 
rozbudowę SP w Jaczowie – wybudowano  
w niej nową salę gimnastyczna, rozbudowę  
SP w Jerzmanowej – utworzono 5 nowocześnie 
wyposażonych sal dydaktycznych. W SP  
w Jaczowie znajduje się nowoczesna 
pracownia komputerowa i laboratorium 
języka angielskiego ponadto wszystkie 
placówki szkolne wyposażono w interaktywne 
pomoce naukowe.

– Staramy się, aby w budżecie nie 
brakowało środków na potrzeby naszych 
placówek oświatowych – mówi Lesław Golba. 
– Nie byłoby sukcesu, gdyby nie inwestowanie 
gminy w rozwój oświaty. Środki z naszego 
budżetu przeznaczamy między innymi na 
zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych 
oraz mających trudności z nauką, na zajęcia 
korekcyjne i sportowe. Wiele projektów 
realizujemy dzięki pozyskiwaniu środków 
zewnętrznych między innymi z Fundacji 
KGHM Polska Miedź – dodaje Wójt. 

W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę 
Jerzmanowa ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  
i przydomowych oczyszczalni ścieków – zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) Wójt Gminy zwraca się 
do mieszkańców z prośbą o wypełnienie oświadczenia o posiadaniu 
zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków  
i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa. Wzory oświadczeń 
dostępne są w siedzibie Urzędu, pok. 102 lub na stronie internetowej.

Wzorowa Gmina Jerzmanowa 
„Lider Edukacji”

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY!

UWAGA: Hodowcy trzody chlewnej!!!

Dbaj o środowisko – dofinansowanie 
do wymiany źródeł ciepła

W trosce o wspólne dobro jakim jest nasza planeta Rada  
Gminy Jerzmanowa na ostatniej sesji podjęła uchwałę w sprawie  
przyjęcia zasad udzielania pożyczki ze środków budżetu  
Gminy Jerzmanowa pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie 

inwestycji polegających na wymianie źródeł ciepła w celu 
ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy.  
Więcej informacji dotyczących dofinansowania można uzyskać  
w Urzędzie Gminy Jerzmanowa pok. 102 lub pod telefonem  
076 837 36 16. 

Gmina Jerzmanowa została doceniona w ogólnopolskim konkursie Wzorowa Gmina. 
Za działalność na rzecz oświaty Kapituła Konkursowa przyznała tytuł Lidera Edukacji 
na Dolnym Śląsku właśnie Naszej Gminie.
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Firma budowlano-dekarska z Legnicy, która wygrała przetarg 
przystąpiła do pierwszych prac polegających na zdjęciu starego pokrycia 
dachowego, wymiany części więźby dachowej i jej zabezpieczenia przed 
ogniem i grzybami. Prace przebiegają pod ścisłym okiem konserwatora 
zabytków, z którym Gmina zobligowana jest uzgadniać każdy nawet 
najdrobniejszy element konstrukcyjny dachu. 

Zdjęcie podłogi i usunięcie polepy na strychu pokazało, 
że wiele belek stropowych jest w złym stanie. Konieczna jest  

ich wymiana lub wzmocnienie. W połowie września odbyło  
się spotkanie z konserwatorem w celu ustalenia zakresu dodatkowych  
prac. W związku z tym ulegnie wydłużeniu umowny termin 
zakończenia zadania.

Warto zaznaczyć, że na to zadanie Gmina 
Jerzmanowa pozyskała środki unijne z Regionalnego Programu  
Operacyjnego w wysokości 735 tyś. złotych. tj. 85% wartości 
kosztorysowej zadania.

Z przyjemnością informujemy, 
że zakończono dwie prowadzone 
inwestycje drogowe w Maniowie. Pierwsza 
polegała na budowie zatoki autobusowej  
z chodnikiem, przejściem aktywnym i progami 
zwalniającymi w ciągu drogi powiatowej. 

Inwestycja ta zrealizowana została przy 
wsparciu finansowym wynoszącym 60% 
wartości zadania udzielonym przez Gminę 
Jerzmanowa na rzecz powiatu głogowskiego. 

Ukończone zostały również prace 
drogowe dotyczące przebudowy drogi 

gminnej nr 100527D w Maniowie, o tej 
inwestycji informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu. Dzięki realizacji zadania mieszkańcy 
Maniowa mogą cieszyć się nową i bezpieczną 
drogą prowadzącą do ich posesji.

Remont dachu pałacu 
w Jerzmanowej rozpoczęty!

MANIóW – DbAJą O bEZpIECZEŃStWO

Mamy dobrą wiadomość dla wszystkich, którym na sercu leży dbałość o zabytki 
i przywracanie ich dla mieszkańców. Rozpoczął się remont dachu XVII – wiecznego 
pałacu w Jerzmanowej.

Dobrą wiadomość przekazał Wójt 
Lesław Golba na sesji Rady Gminy Jerzmanowa 
dnia 23 sierpnia. Podczas sesji do WPF 
wprowadzono zmiany dotyczące zadania 
pn. Budowa sceny przy WDK w Jaczowie”. 
Zadanie to nie mogło być realizowane pomimo 
wyłonionego w postępowaniu przetargowym 
wykonawcy w związku z niewystarczającymi 
środkami potrzebnymi na ten cel. 
Zabezpieczone dodatkowe 70 tys. zł pozwala na 

podpisanie umowy i przystapienie do realizacji 
zadania, na które mieszkańcy Jaczowa czekają  
z zaciekawieniem. 

Dobrą wiadomością jest pozyskanie 
środków zewnętrznych na realizację ww. celu. 
Zarząd Fundacji KGHM Polska Miedź podjął de-
cyzję o udzieleniu wsparcia w wysokości 150 tys. zł,  
co stanowi 1/3 kosztów. W swoim uzasadnieniu 
Zarząd Fundacji określił przedstawiony przez 
Gminę Jerzmanowa projekt mianem amfiteatru. 

Każdy z Państwa po zrealizowaniu inwestycji 
będzie miał szansę samodzielnie ocenić, które  
z określeń jest właściwsze scena, czy amfiteatr?

Scena… a może już amfiteatr!

Dotacja w ramach konkursu 
„Odnowa Dolnośląskiej Wsi”

W trosce o zabytki 
– Figura 
św. Nepomucena 
w Jaczowie

Zabudowa zagrodowa 
w Gminie Jerzmanowa

Podczas tegorocznych dożynek 
gminnych Wójt przekazał mieszkańcom,  
a przede wszystkim rolnikom wiadomość  
o wprowadzeniu do Wieloletniej Prognozy 
Finansowej zmian dotyczących zadania  
pn. „Opracowanie studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Jerzmanowa” na lata 2017-2019. Chodzi 
o realizację podjętej 21 października 2016 r.  
przez Radę Gminy Jerzmanowa uchwały 

w sprawie zabudowy zagrodowej. Ubiegłej 
jesieni ze względu na aspekt spodziewanych 
pomniejszonych przyszłych dochodów w roku 
2017 podjęto decyzję o odłożeniu procedowania 
tej uchwały.  Widząc dobrą sytuację Gminy 
Jerzmanowa obecnie, na wniosek Komisji 
Rolnictwa, Wójt Gminy Jerzmanowa podjął 
decyzję o kontynuowaniu tego zadania. – Traktuję 
to jako kolejny ważny krok w rozwoju naszej 
Gminy oraz oczekiwany przez naszych rolników.

Gmina Jerzmanowa pozyskała dotację w wysokości 30 tys zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego  
na zadanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnosląskiej Wsi”. Środki posłużą realizacji zadania  
pn. „Zagospodarowanie terenu zielonego na działce nr 547/141 w Jerzmanowej”. Przedmiotem projektu 
jest zagospodarowanie i urządzenie działki znajdującej się w bliskim sąsiedztwie Gminngo Przedszkola  
w Jerzmanowej poprzez utwardzenie i niwelację gruntu, wykonanie chodnika, montaż ogrodzenia wraz z furtką 
oraz wykonanie trawnika i nasadzeń.

Gmina Jerzmanowa przystąpiła do restauracji  
i konserwacji figury Św. Jana Nepomucena w Jaczowie, która przez 
kilkadziesiąt lat stała na prywatnej posesji Państwa Baran. Zgodnie 
z Programem Prac Konserwatorskich zakłada się przeprowadzenie 
prac zabezpieczających eliminujących wpływ czynników 
niszczących. Prace obejmą cały zakres zabiegów konserwatorskich 
mających na celu usunięcie wtórnych nawarstwień, powstrzymanie 
procesów niszczenia, a także przywrócenie obiektowi jego walorów 
artystyczno-estetycznych poprzez uzupełnienie ubytków formy 
rzeźbiarskiej i malarskiej. Figura powróci na miejsce, w którym 
stała do zakończenia II wojny świtowej, tj. przy moście na Sępolnie 
u zbiegu ul. Głównej i Szkolnej. Koszt inwestycji pokrywany  
w całości z budżetu Gminy to 47 tys. zł.
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Noc Świętojańska

Wydarzenie rozpoczął konkurs na Najpiękniejszy wianek 
Nocy Świętojańskiej. Wśród 7 prac dominowały te uplecione z ziół, traw  
i kwiatów. Komisja konkursowa oceniała przede wszystkim oryginalność 
pomysłu, sposób wykonania oraz dobór materiałów. Te trzy warunki 
spełnił zwycięski wianek, który był dziełem rąk p. Heleny Delewicz  
z Maniowa, która na wyplecenie poświęciła cały sobotni poranek. 
Drugie miejsce zajęła praca p. Wiktorii Śmigaj z Łagoszowa Małego, 
a trzecie p. Ania Rysz z Bądzowa. Wykonane wianki powędrowały do 
dziewcząt, które po zapaleniu świeczek puszczały wianki na wodę. Żaden 
z nich nie zatonął, co wróży dziewczynom zamążpójście. 

Dopełnieniem imprezy były wydarzenia artystyczne. 
Niezwykłym talentem popisał się muzyk z Krakowa, Tomasz Drabina, 
którego koncert pt. „Inspiracje” był prawdziwą ucztą dla miłośników 

akordeonu. W dwóch wejściach koncertowych mogliśmy usłyszeć m.in. 
argentyńskie tanga, bałkańskie utwory ludowe oraz polskie szlagiery.  
W pląsach przed sceną nie ustawała najmłodsza widownia, co jest 
dobrym zwiastunem kreowania kultury w przyszłości.

Imprezę zwieńczyło niezwykłe widowisko z udziałem 
aktorów Teatru AVATAR. „Pieśń Bugajów” to pełny barw, fluorescencji, 
przepięknej muzyki i dynamiki spektakl, który otrzymał srebrną 
statuetkę w finale Dolnośląskiej Ligi Talentów. Opowiada o młodym 
chłopcu, który zostaje wchłonięty przez magiczny las i przeżywa w nim 
niezwykłą przygodę. Na scenie towarzyszyły mu mitologiczne postaci, 
m.in: Bugajów, Latawic i Borowy. 

Źródło: GCK Jerzmanowa

Łagów przywitał wycieczkowiczów słońcem, ale ku 
niezadowoleniu sporej części grupy pogoda nie zachęcała do plażowania. 
Grupki turystów z gminy Jerzmanowa można więc było spotkać  
w różnych miejscach: spacerujących po lasach, odwiedzających zabytki, 
a także pływających po jeziorach.

Doskonałą atrakcją dla zagospodarowania wolnego czasu 
była oferta Lubuskiego Lata Filmowego, którego tegoroczna edycja 
poświęcona była kinematografii krajów Europy Środkowej i Wschodniej. 
46 LLF odbywało się w dniach od 25.06. do 02.07.2017r. i program 
obfitował w mega atrakcje filmowe i imprezy towarzyszące. Centrum 

filmowe ulokowano w Domu Wypoczynkowym „Leśnik”, gdzie zetknąć 
się można było nie tylko z najlepszymi produkcjami filmowymi ale  
i samymi twórcami filmów. Na sobotnie seanse nie trzeba było nikogo 
namawiać. Na małej i dużej scenie „Leśnika” wyświetlano festiwalowe 
hity i znane produkcje takie jak np. „Powidoki”, „Pokot” czy „Moonligth”. 
Wśród wydarzeń towarzyszących były otwarte warsztaty krytyki 
literackiej prowadzone przez Jerzego Armatę, krytyka i felietonistę. 
Podczas spacerów doświadczyć można było ciekawych spotkań ze 
studentami, którzy szukali pomysłów filmowych i praktykowali oswajając 
przechodniów z kamerami.

Dopełnieniem spotkania z kulturą był koncert rockowo-
bluesowy w wykonaniu tubylców 4 GRUPY BIEDNYCH, którzy 
zaśpiewali w łagowskim amfiteatrze z Łukaszem Łyczkowskim. 

Źródło: GCK Jerzmanowa

Puszczanie wianków, koncert akordeonowy i magiczny spektakl były 
otoczką dla Nocy Świętojańskiej zorganizowanej przez GCK. Uroku 
imprezie dodawało miejsce. Za scenerię niezwykłego wydarzenia 
posłużył pałac, polana ze stawkiem i ciemny las. Na moment pojawiły się robaczki świętojańskie, 
a rechoczące żaby w stawie wyrażały swoje zdziwienie, bo przecież przez wiele, wiele lat nikt 
nie zakłócał im imprezami ciszy nocnej.

1 lipca GCK zaprosiło mieszkańców na wyjazd do Łagowa (woj. lubuskie). 
W programie wycieczki centralne miejsce zajął udział w 46 Lubuskim Lecie Filmowym.

Wyjazd do Łagowa

Odbywająca się każdego roku 15 
sierpnia impreza dostarczyła wielu wrażeń 
nie tylko Głogowianom ale i mieszkańcom 
okolicznych miejscowości. Była okazją by  
w dniu Wojska Polskiego i kolegiackiego odpustu 
promować kulturę oraz tradycję większych 
i mniejszych gmin, stowarzyszeń, instytucji 
pracujących na rzecz mieszkańców powiatu.

Gmina Jerzmanowa gościła 
wspaniałymi wypiekami przygotowanymi przez 
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Potoczku 
oraz częstowała deficytowym towarem jakim 
była woda z miętą i cytrynką. Setki osób, które 
odwiedziły nasze stoisko miały okazję, oprócz 

poczęstunku, podziwiać i zakupić przepiękne 
rękodzieło wykonane przez mieszkańców 
podczas zajęć „Lubię Tworzyć” organizowanych 
przez GCK. Promowaliśmy talenty „ukryte” 
za haftowanymi serwetami, wyrobami 
inspirowanymi decoupagem, za cekinowymi 
wyrobami, fantazyjną biżuterią i mnóstwem 
pięknych gadżetów, które cieszą oko. 

Prezentacja kultury ludowej jest 
nieodłącznym elementem imprezy „W Cieniu 
Kolegiaty”, dlatego występy zespołów ludowych 
i folklorystycznych to gwóźdź programu.  
Na scenie wystąpiło 15 zespołów, w tym 
dawno niesłyszany podczas tej imprezy Zespół 

Jaczowiacy. Za muzyczną prezentację ponad 
20 osobowa grupa otrzymała gromkie brawa  
i podziękowania w formie prezentu.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Impreza składała się z pokazów artystycznych folklo-
rystycznych zespołów, warsztatów zanikających zawodów, prezentacji 
stoisk z rękodziełem i wyrobami kulinarnymi. To spotkanie unaoczniło 
żywą wciąż i bogatą kulturę tradycji, kultywowana przez polskich 
reemigrantow z Bośni, Bukowiny, grupę etniczną Łemków, Romów, 
Polaków z Kresów oraz Niemców. Legnica stała się na ten czas miejscem, 

w którym przenikały się wszystkie te różnorodne kultury, mieszały barwami i smakami, a przede 
wszystkim wybrzmiały na scenie przed zgromadzoną publicznością. Zespół „Jaczowiacy” również 
miał okazję zaprezentować polski folklor poprzez barwny występ muzyczny oraz wystawione na 
stoisku wyroby rękodzieła artystycznego, wykonane przez uczestniczki zajęć „Lubię tworzyć”. 
Uczestnictwo w festiwalu było okazją do pokazania tego, co najcenniejsze – czyli lokalnej tradycji, 
a także zapoznania się z różnorodnością etniczną i narodowościową regionu miedziowego.

 Źródło: GCK Jerzmanowa

GMINA JERZMANOWA W CIENIU KOLEGIAtY

KtO SIEDZI NA MIEDZI(-Y)?

W Cieniu Kolegiaty to ważna impreza promująca region, kulturę i obyczaje Powiatu Głogowskiego. Nie mogło 
więc tam zabraknąć Gminy Jerzmanowa, która wyeksponowała wszystko to, czym słynie: gościnność, talent 
oraz przepiękne tradycje ludowe.

27 sierpnia na Dziedzińcu Akademii Rycerskiej po raz piąty odbył się Legnicki Festiwal 
Kultur „Kto siedzi na miedzi(-y)?”. Po raz piąty Legnica gościła artystów kultur tradycyjnych, 
było to święto mniejszości narodowych i etnicznych mieszkających na terenie 
Legnicko – Głogowskiego Zagłębia Miedziowego.

X Lipcówka w Krzelowie
2 lipca 2017r. nasz zespół “JACZOWIACY” uświetnił swoim śpiewem i tańcem  

“X LIPCÓWKĘ” zorganizowaną w Krzelowie, połączoną ze Świętem Matki Boskiej Jagodnej. 
Imprezę w świetlicy wiejskiej zorganizowało stowarzyszenie “Jezierzyca”, z panią Wandą Hańską 
na czele, które od wielu lat aktywnie prowadzi działalność kulturalną i społeczną. Swój program 
artystyczny zaprezentował również Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinawskiej ŚCINAWIANKI 
oraz Teatr Tańca JAZZGODKI działający przy Uniwersytecie III Wieku z Ząbkowic Śląskich. 
Zespół JACZOWIACY spotkał się z niezwykle ciepłym i entuzjastycznym przyjęciem, towarzyszyła 
temu sympatyczna atmosfera. Zgodnie z tradycją, goście zostali uraczeni przepysznymi pierogami 
z jagodami oraz lokalną specjalnością – bezkonkurencyjnymi “pierogami krzelowskimi”.

Źródło: GCK Jerzmanowa
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2 WRZEŚNIA 2017 
– NARODOWE CZYtANIE 2017 „WESELE”
Objęte honorowym patronatem pary Prezydenckiej Narodowe Czytanie „Wesela” odbywało się w naszej 
Gminie nie tylko w bibliotekach ale i na dożynkach gminnych. 

W tym roku Święto Kultur odbyło się 
w ramach dwudniowych obchodów. Podczas 
pierwszego dnia tj. 22 lipca organizatorzy 
umożliwili mieszkańcom zaznajomienie się 
z tradycjami oraz kuchnia wileńską podczas 
spotkania autorskiego z Ewą Wołkanowską-
Kołodziej, autorką książki pt. „Wilno. 
Rodzinna historia smaku”. Pani Ewa – etnograf 

z wykształcenia i reporterka z zamiłowania 
połączyła w książce tradycje wileńskiej kuchni 
z przepisami swojej mamy i babci. Książka jest 
więc opowieścią o rodzinie, głębokich relacjach, 
tradycjach i obyczajach Wileńszczyzny, 
a wszystko to w otoczeniu wspaniale 
sfotografowanych potraw i ciekawych przepisów.

Spotkanie autorskie połączone było 
z degustacją smakołyków popularnych na 
Litwie. Popijając kwas chlebowy GIRA i wodę 
Vytautas próbowaliśmy ser Džiugas, białe sery 
z przyprawami i kminkiem, opiekany czarny 
chleb żytni z masą serową i czosnkiem oraz 
sękacz, wileńskie pierniczki i litewskie zefiry.

Drugiego dnia imprezę rozpoczęto 
turniejem wsi. W 5 – konkurencyjnych zmaganiach 
wzięło udział 8 sołectw, z których każde zdobyło 
nagrodę pieniężną i upominki zasponsorowane 
prze EWE ENERGIA sp. z o.o – sprzedawcę gazu  
i prądu. Swoim drużynom dopingowali 
mieszkańcy sołectw, dlatego też turniej był 
doskonałą zabawą dla wszystkich, którzy chcieli się 
integrować i beztrosko spędzić czas.

Jak przystało na Spotkanie Kultur 
mieszkańcy mieli również możliwość wsłuchania 
się w muzykę różnych narodów. Muzyczną 
podróż po kontynentach rozpoczął koncert 
muzyki greckiej. Zespół MYTHOS, który zagościł 
na scenie nie tylko zaśpiewał, zaprezentował 
przepiękne stroje i ludowe instrumenty ale i uczył 
kroków do słynnego greckiego tańca Grek Zorba. 
Równie ciepło przyjęty został peruwiański zespół 
LOS COMPANIEROS, którzy przybliżył muzykę 
andyjską, ale nie tylko; ze sceny popłynęła 
wiązanka utworów meksykańskich, hiszpańskich 
i włoskich. Sceniczny i muzyczny zachwyt 
wzbudził multiinstumentalny zespół góralski, 

KAPELA CIUPAGA. Ponad godzinny koncert 
nagrodzono brawami, bo muzyka była skoczna, 
pełna temperamentu i góralskiego wigoru.

Hitem imprezy były stoiska 
przygotowane przez sołectwa i koła gospodyń 
wiejskich. Nie trzeba było wyjeżdżać poza 
granice naszego kraju by spróbować kuchni 
włoskiej (Zofiówka), amerykańskiej (Modła), 
meksykańskiej (Potoczek), węgierskiej 
(Bądzów), żydowskiej (Gaiki), tureckiej 
(Jerzmanowa), greckiej (Jaczów), chińskiej 
(Łagoszów Mały) i wileńskiej (Maniów). 
Smakami Świata częstowano za symboliczną 
złotówkę, zbieraną na piękny cel jakim jest 
wyjazd wolontariuszy do Senegalu. Program 
festynu dopełniły także atrakcje dla dzieci 
i konkursy zorganizowane w ramach akcji 
edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów na 
terenie ZGZM. Imprezę zakończyła Dyskoteka 
Świata, prowadzona przez fantastyczną DJ Żabę. 

Źródło: GCK Jerzmanowa 

Spotkanie kultur zainicjowane w 2016 roku ma ambicję zostać jedną ze sztandarowych imprez 
gminy Jerzmanowa. Tegoroczna edycja spotkania była równie ciekawa jak ta w ubiegłym roku, 
dostarczyła wielu wrażeń i ciekawych doznań.

KULtUROWY ZAWRót GŁOWY!

Klimat dożynkowej zabawy 
koresponduje z treścią dramatu. 
Postanowiliśmy to wykorzystać zapraszając 
szczególnie najmłodszych mieszkańców 
gminy do specjalnie przygotowanego stoiska 
promującego akcję „Narodowe Czytanie”. 
Zarówno dzieci jak i dorośli mogli obejrzeć 

reprodukcje obrazów Wyspiańskiego  
i spróbować swoich sił malując za pomocą 
pasteli obraz zatytułowany Macierzyństwo. 
Osoby z artystycznym zacięciem wybierały 
tworzenie witraży z roślinnymi motywami 
nawiązującymi do tzw. Zielnika Stanisława 
Wyspiańskiego. Młodsze dzieci bawiły się 
przy tworzeniu lalek z kukurydzy. Dla bardziej 
dociekliwych były zagadki i krzyżówki 

dotyczące polskiego folkloru. Każdy kto 
poprawnie rozwiązał krzyżówkę otrzymał 
od nas drobny upominek w postaci książki. 

Oczywiście wszyscy, którzy zdecydowali się 
odwiedzić nasze stoisko otrzymywali słodką 
niespodziankę.

Kulminacyjnym momentem akcji 
Narodowego Czytania w Gminie Jerzmanowa 
było głośne czytanie „Wesela” przez gości 
dożynkowych. Na scenie jako postacie 
dramatu wystąpili: Sołtys wsi Zofiówka 
Elżbieta Krawczyk jako Maryna, Wójt 
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba jako 
Poeta, Radna Gminy Jerzmanowa Izabela 
Szablicz jako Panna Młoda, Ks. Piotr 

Matus jako Ksiądz oraz Radny Gminy 
Jerzmanowa Tadeusz Perczyński jako Pan 
Młody. Odpowiednie rekwizyty pozwoliły 
publiczności choć trochę przenieść się  
w realia bronowickiej chaty. Nawet zawodowi 
aktorzy podkreślają, że tekst „Wesela” jest 
trudny w interpretacji tym bardziej odtwórcą 
ról podczas Narodowego Czytania należą 
się gratulacje i brawa uznania. Serdecznie 
dziękujemy za udział w akcji oraz promocję 
czytelnictwa i szerzenie kultury słowa.

Wszystkie atrakcje związane 
z Narodowym Czytaniem przygotował 

zespół bibliotekarzy z Biblioteki Gminnej  
w Jerzmanowej, Filii Biblioteki w Jaczowie  
oraz Biblioteki Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II. 

Źródło: GCK Jerzmanowa
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2 września odbyły się Dożynki Gminne. Niewątpliwym zaskoczeniem było miejsce obchodów gminnego 
święta plonów – w tym roku po raz pierwszy zorganizowano je w Potoczku.

DOŻYNKI GMINNE – pOtOCZEK 2017

Władze Gminy, samorządowcy, 
zaproszeni goście, rolnicy oraz mieszkańcy 
gminy i turyści tradycyjnie podziękowali za 
rolniczy trud. Uroczystości odbywały się na 
boisku sportowym w Potoczku, a poprzedziła 
je msza święta dziękczynna odprawiona przez 
proboszcza ks. Piotra Matusa. 

Wśród zaproszonych gości nie 
zabrakło takich osobistości, jak: poseł Wojciech 
Zubowski, radny sejmiku dolnośląskiego 
Radosław Pobol, Starosta Głogowski Jarosław 
Dudkowiak, przedstawicielka poseł Ewy 

Drozd, Przewodniczący Zarządu ZGZM 
Emilian Stańczyszyn, Komendant Powiatowy 
Policji podinsp. mgr Mariusz Bużdygan oraz 
burmistrz Olaf Klempert wraz z delegacją 
z partnerskiej Gminy Rietz Neuendorf. Po 
nabożeństwie nastąpiły obrzędy dożynkowe, 
które rozpoczęły się od przedstawienia sylwetek 
tegorocznych starostów dożynkowych p. Anny 
Pomianowskiej z Gaików i p. Krzysztofa Nester 
z Potoczka oraz przekazania dożynkowego 
chleba na ręce Wójta Gminy Jerzmanowa 
Lesława Golby. 

Pani Anna Pomianowska prowadzi 
6-hektarowe gospodarstwo rolne. Jej ziemia to 
klasa V i VI i jak sama mówi nie należy ona do 
urodzajnych dlatego w tym roku zdecydowała 
się nie obsiewać jej zbożem, aby ziemia mogła 
„odpocząć” i użyźnić się produkcję roślinną 
ukierunkowała na łubin. Posiada standardowy 
park maszynowy z jednym ciągnikiem  
i sprzętami niezbędnymi do orki i siewu. 
W przyszłym roku p. Anna planuje zasiać 
zboże i zebrać ostatnie plony przed zasłużoną 
emeryturą. Pasją Starościny dożynek jest ogród 
i kwiaty. Uważa ona, że piękne kwiaty i zadbany 
ogród są idealną ozdobą polskiej wsi. P. Anna 
relaksuje się tworząc przepiękne ogródkowe 
kompozycje. Jej ogród brał udział w plebiscycie 
„Tygodnika Głogowskiego” na najpiękniejszy 
ogród. W 2013r. zdjęcia przepięknego ogrodu 
mogła oglądać już cała Polska w miesięczniku 
MAGNOLIA. Do zdjęć prasowych załączony 
był komentarz redakcyjny o treści „Za sprawą 
kwiatów nawet zwykłe gospodarstwo może 
uzyskać urzekającą, niemal baśniową oprawę”. 

Pan Krzysztof gospodaruje na 48 
hektarach. Gospodarkę i pracę na roli ma we 
krwi ponieważ część gospodarstwa przejął po 
rodzicach, a część dzierżawi. Filarem gospo-
darstwa jest produkcja roślinna. Dominuje 
rzepak, pszenica i pszenżyto, w mniejszej 
części łubin i gryka. Posiada rozbudowany 
park maszynowy: własny kombajn zbożowy 
i ziemniaczany, 4 traktory, przyczepy i sprzęt 
towarzyszący. Na potrzeby własne hoduje 
zwierzęta. W 2013r. został odznaczony hono-
rową odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa”. 
Pan Krzysztof jest lokalnym działaczem, jego 
autorytet i zaangażowanie wykorzystane było 
wielokrotnie podczas dialogu pomiędzy samo-
rządem a mieszkańcami sołectwa. Nie tylko kibi-
cuje lokalnej drużynie piłki nożnej LZS „PERŁA” 
Potoczek ale jest także jej kierownikiem. Starosta 
dożynkowy podsumował zebrane plony in plus – 
Sumując nie mamy co narzekać, plony były wyższe 
niż w roku ubiegłym i da się przeżyć – mówił.

Za tegoroczne plony oraz rolniczy trud 
dziękował rolnikom Wójt Gminy Jerzmanowa 

Lesław Golba, który korzystając z okazji 
przekazał rolnikom ważną dla nich informację 
dotyczącą zabudowy zagrodowej. Na sierpniowej 
sesji Rady Gminy Jerzmanowa radni wprowadzili 
do budżetu środki finansowe do zmiany 
studium i miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego – mówił. 

Barwny korowód dożynkowy pozwolił 
wszystkim 12 sołectwom na prezentację swoich 
wieńców dożynkowych oraz grup wieńcowych. 
Ksiądz proboszcz poświęcił tegoroczne plony 
oraz symbolizujące je korony dożynkowe.

Emocji nie brakowało na scenie oraz poza nią. Imprezę uświetniał występ zespołu folklorystycznego „Jaczowiacy” oraz pokaz utalentowanej 
młodzieży z jerzmanowskich szkół. Następnie dużą dawkę humoru i energii zapewniły uczestnikom występy kabaretu Neonówka oraz discopolowego 
zespołu Łukash. Atrakcji nie brakowało również poza sceną gdzie były m. in. ogródki zabawowe i wesołe miasteczko z karuzelami. Największą 
niespodzianką była możliwość skorzystania z wycieczkowego przelotu śmigłowcem. Zwieńczeniem imprezy było disco party.

Najwyższym dobrem przy organizacji imprezy są ludzie chętni do pomocy, dzielący się pomysłami, mobilizujący innych do tego, by najważniejsze 
święto rolników nabrało szczególnego znaczenia. Tradycją w gminie Jerzmanowa są więc podziękowania na scenie najbardziej zaangażowanym osobom. 
Podczas tegorocznych dożynek wójt Lesław Golba dziękował starostom, sołtysom, grupom wieńcowym i mieszkańcom Potoczka. Wspólnie z wójtem 
dyrektor GCK wręczyła także nagrody dla laureatów konkursu na Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową Posesji i listy gratulacyjne dla uczestników koła 
filmowego „Jerzmanowska Filmówka” za ich cenny wkład w dokumentowanie imprez i przedsięwzięć gminnych. Serdecznie dziękujemy sponsorom  
i partnerom oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację Dożynek Gminnych w Potoczku 2017. 

Zdjęcia: GCK Jerzmanowa
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Pani Zofia urodziła się 10 lipca 1927 roku w Ostrowie. Pochodzi z miejscowości Markówka jest to wieś w Polsce położona w województwie 
łódzkim, w powiecie pabianickim, w gminie Dobroń. Pani Zofia ma dwoje dzieci, dwoje wnuków oraz sześcioro prawnuków. Pasją Pani Zofii jest 
ogród, ponadto interesuje się dobrym kinem i książką. Lubi literaturę przygodową i romanse. Wnuki Pani Zofii uważają, że jest to najukochańsza  
i najcieplejsza osoba na świecie.

Pani Irena urodziła się 11 lipca 1927 r. w Ludwikowie. Po urodzeniu zamieszkiwała w miejscowości Stefanowo gmina Bytoń. W 1941 roku 
została zabrana na przymusowe roboty do Niemiec, gdzie pracowała na roli do zakończenia wojny. Po powrocie z Niemiec zamieszkała z rodzicami  
w rodzinnej miejscowości. W 1954 r. osiedliła się w Bądzowie. W naszej gminie prowadziła gospodarstwo rolne, do dziś uważa Bądzów za swoją 
oazę, w której odnalazła szczęście i założyła rodzinę. Pani Irena ma troje dzieci.

Pan Jan urodził się  25 lipca 1927 r. w miejscowości Hucisko. Pochodzi z Zamojszczyzny, wychowywał się na Wołyniu. Pan Jan wraz  
z rodzina uszli z życiem z mordu wołyńskiego dzięki sąsiadom, którzy ostrzegli ich, że w nocy będą napadać i mordować Polaków. W Jaczowie 
Pan Jan osiedlił się w 1950 r. Przyjechał tutaj do brata i siostry, którzy przybyli na te tereny po wojnie. Pan Jan ma troje dzieci, dziewięciu wnuków 
i 12 prawnuków. Pan Jan był aktywnym członkiem OSP Jaczów, prowadził gospodarstwo rolne oraz pracował zawodowo na portierni w rozlewni  
w Ruszowicach. Mimo pięknego wieku Pan Jan ma świetną pamięć oraz biegle rachunkuje w pamięci. Podczas wizyty wyliczył Wójtowi Lesławowi 
Golbie, że aby zaorać hektar pola pługiem jednoskibowym musiał przejść pieszo ok. 40 km.

Nasi Jubilaci
W tym wydaniu pragniemy zaprezentować Państwu sylwetki lipcowych jubilatów. W myśl 
wprowadzonego przez siebie zwyczaju Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba zawitał z życzeniami 
do kolejnej grupy jubilatów. W tym kwartale jubileusz „dziewięćdziesięciolecia” obchodzili Pani 
Zofia Ostrowska, Pani Irena Kawiatkowska oraz Pan Jan Droździel.

90 urodziny pani Zofii Ostrowskiej z potoczka

90 urodziny pani Ireny Kwiatkowskiej z bądzowa

90 urodziny pana Jana Droździela z Jaczowa

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

UCZNIOWIE Z JERZMANOWSKICH 
pODStAWóWEK pOJECHALI 
NA ZIELONą SZKOŁĘ!

Wieści szkolne

Uroczystość połączona była z oficjalnym otwarciem części 
sportowej i parkingu przy szkołach w Jerzmanowej. Gospodarzem 
uroczystości był Wójt Gminy Jerzmanowa, a wśród zaproszonych gości 
nie zabrakło p. Anny Urbańskiej – wizytator Dolnośląskiego Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu, Radnych Gminy Jerzmanowa, p. Danuty 
Bednarz – Skarbnik Gminy, p. Andrzeja Zielińskiego – dzielnicowego 
Gminy Jerzmanowa, drużyny Harcerzy “Husaria” oraz rodziców.

Rok szkolny 2017/2018 jest rokiem znaczących zmian 
w zakresie oświaty. Na mocy reformy oświaty szkoły podstawowe 
stały się szkołami ośmioletnimi a Publiczne Gimnazjum  
im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej zostało włączone do Szkoły 

Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Podczas swojego 
wystąpienia Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba wyraził serdeczne 
podziękowania za dotychczasową współpracę p. Ernestowi Kłóskowi, 
który od 1 września pełni funkcję Wicedyrektora SP w Jaczowie. 
Podczas uroczystości gratulacje otrzymali również nauczyciele, którzy 
w drodze awansu zawodowego osiągnęli w ubiegłym roku szkolnym 
tytuł nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego: p. Aneta Wasiluk,  
p. Justyna Kaniuczok, p. Karolina Sawka, p. Ewa Kaczor, p. Mariola Tuz, 
p. Dominka Szumińska, p. Marta Tomasik.

Oficjalnego otwarcia obiektu i symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonał Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, p. Wioletta 

Olejnik Dyrektor Szkoły, p. Ernest Kłósek, 
Wicedyrektor Szkoły i p. Jerzy Wolski Zastępca 
Przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowa.

Podczas apelu nie zabrakło  
również nawiązania do wydarzeń 
historycznych. Delegacja społeczności 
szkolnej złożyła wiązankę kwiatów  
pod pamiątkową tablicą Bohaterów 
Narodowych jako symbol hołdu oddanego 
wszystkim obrońcom Rzeczypospolitej, 
którzy poświęcili zdrowie i życie w obronie 
Ojczyzny, a podczas części artystycznej 
uczniowie klas gimnazjalnych przedstawili 
rys historyczny 78 rocznicy napaści  
Niemiec na Polskę i zaprezentowali utwory 
twórczości wojennej.

Niezapomniane wrażenia, mnóstwo miejsc do zwiedzenia, 
nadmorska plaża i inne atrakcje czekają na uczniów szkół Gminy 
Jerzmanowa podczas wyjazdu. 

Dzięki dużemu wsparciu udzielonemu przez Fundację KGHM 
Polska Miedź możliwa jest realizacja projektu pn. „NAD MORZE PO 
ZDROWIE – Zielona Szkoła dla uczniów szkół podstawowych Gminy 
Jerzmanowa”. 

W tym roku z Zielonej Szkoły skorzystali wszyscy uczniowie 
klas IV i VI. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II  

w Jerzmanowej skorzystali z wyjazdu w okresie 13 – 27 września 2017 r.  
Natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  
w Jaczowie cieszą się morzem w terminie 22 września – 06 października 
2017 r. Łącznie 141 uczniów naszych szkół skorzysta z 15-dniowych 
turnusów w nadmorskiej miejscowości Darłówko.

Projekt oprócz niezapomnianych wrażeń i przygód  
zapewni dzieciom przede wszystkim możliwość skorzystania  
z morskiego klimatu, rekreacji ruchowej, zabiegów inhalacji leczniczych 
oraz gimnastyki z rehabilitantką.

GMINNA INAUGURACJA roku szkolnego 2017/2018
4 września miała miejsce Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2017/2018.

F U N D A C J A

P O L S K A M I E D Ź
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Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej 
informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń 
rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane 
będą od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobrać i złożyć osobiście w siedzibie 
Ośrodka w godzinach urzędowania placówki (tj. poniedziałek – 
piątek w godz. 7.15 – 15.15).
W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel. 76 833 60 50

ŚWIADCZENIA 
RODZINNE

ŚWIADCZENIA 
WYCHOWAWCZE 500+

NIEpEŁNOSpRAWNY – pEŁNOSpRAWNY 
WYJAZD INtEGRACYJNY DLA MIESZKAŃCóW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w ramach pozyskanego dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
zorganizował integracyjny wyjazd dla osób 
niepełnosprawnych i pełnosprawnych  
z terenu Gminy Jerzmanowa. 

Wyjazd pn. „Szlakiem Wzgórz 
Dalkowskich”  miał na celu między innymi:  
integrację osób niepełnosprawnych  
z pełnosprawnymi, poprawę kondycji fizycznej  
i psychicznej, poszerzenie umiejętności  
w zakresie właściwych postaw, umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym uczestnictwa 
w życiu społecznym, a także zwiększenie 
zakresu wiedzy o najbliższym regionie. 
Pierwszym celem podróży była Góra Świętej 
Anny – przysiółek sołectwa Kromolin, część 

obszaru Wzgórz Dalkowskich. Położona na 
malowniczym wzgórzu niewielka miejscowość, 
na której wzniesieniu usytuowana jest piękna  
i zabytkowa kaplica pw. Św. Anny. Droga do niej 
prowadzi schodkami i stromą ścieżką, jednak 
nasi niepełnosprawni i pełnosprawni uczestnicy 
świetnie pokonali tę barierę wyposażeni  
w kijki nordic walking. Uczestnicy wyjazdu 
mieli niespotykaną na co dzień możliwość 
wejścia do środka kaplicy. Lokalny przewodnik 
opowiedział osobom uczestniczącym  
o ciekawej historii kaplicy. Kolejnym etapem 
była nauka Nordic Walking. Każda z chętnych 
osób otrzymała kijki Nordic Walking  
i przystąpiła do ćwiczeń indywidualnych  
i integracyjnych przed marszem. Instruktorka 
– Pani Celestyna Meryk dokładnie i powoli 
podchodząc do każdego wytłumaczyła 

podstawową technikę marszu, wyjaśniła grupie 
zasady i korzyści płynące z prawidłowego 
treningu. W czasie marszu Pani Celestyna 
opowiadała o malowniczych okolicach 
Wzgórz Dalkowskich. Ostatnim etapem 
wyjazdu był rejs statkiem pasażerskim po 
Odrze. Przy głogowskim porcie „Marina” 
wszyscy uczestnicy wyjazdu weszli na pokład 
największego statku głogowskiej Odry 
„Laguna”. 

Z opinii osób niepełnosprawnych 
wynika, że wyjazd na długo pozostanie w ich 
pamięci, ponieważ był jedyną okazją wyjazdu 
z domu i możliwością obcowania z ciekawą 
architekturą i przyrodą. Umożliwił im poznanie 
najbliższego otoczenia naszego regionu. 

Źródło: GOPS Jerzmanowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej informuje,  
że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+)  
na kolejny okres 2017/2018 przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2017 r.

Wnioski można pobrać i złożyć osobiście w siedzibie Ośrodka  
w godzinach urzędowania placówki (poniedziałek - piątek w godz. od 7.15  
do 15.15), lub drogą elektroniczną.

Kontakt telefoniczny: 76 833 60 50

Wizyty w okolicznych pałacach związane są z realizacją filmu pt. „Bohaterowie” opowiadającego o pasjonatach ratujących dolnośląskie 
zamki, pałace i dworki. Tym razem przed obiektywem naszych zdolnych filmowców znalazł się pałac w Gaworzycach. 

Miło nam poinformować, że biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jerzmanowej zajęła III miejsce w ogólnopolskim konkursie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich na opis najciekawszego zadania realizowanego podczas Tygodnia 
Bibliotek. Właśnie dotarły do nas nagrody, które z pewnością ucieszą niejednego 
czytelnika. Książki dla małych i dużych, gra planszowa „W pustyni i w puszczy” oraz 
pomoce dydaktyczne dla nauczycieli. To wszystko jest już dostępne do wypożyczenia. 

Dobrą wiadomością dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej jest niewątpliwie 
wieść o bogatej ofercie proponowanej przez bibliotekę szkolną. Wraz z nowym rokiem szkolnym 
oferta zajęć świetlicowych i bibliotecznych wzbogaciła się o znaczącą pozycję – w szkole będzie 
realizowany program Fundacji Orange „MegaMisja”. Pierwsze zadanie już za nami. Przed nami 
– kolejne. Nauka bezpiecznego korzystania z Internetu, jak chronić swoją prywatność, unikać 
niebezpieczeństw w sieci, przestrzegać netykiety i praw autorskich, jak znaleźć wiarygodne 
informacje w Internecie, tworzyć i obrabiać proste grafiki, dźwięki i filmy – to wszystko i dużo 
więcej na zajęciach z MegaMisją w szkolnej bibliotece i świetlicy. Zajęcia prowadzą bibliotekarki: 
Barbara Tuczyńska i Justyna Kaniuczok oraz pani Iwona Gorzelańczyk na świetlicy.

Zachęcamy gorąco wszystkich uczniów do skorzystania z ciekawej propozycji!

Młodzież uczestnicząca w projekcie pn. „Patriotyzm Jutra” miała okazję spotkać 
się osobiście z Panem Markiem Górniakiem. Autor poprzednich publikacji wspomnień 
pionierów z terenów obecnej Gminy Jerzmanowa długo rozmawiał z młodzieżą o pracy nad 
kolejną książką. Zachęcił początkujących dokumentalistów do przeprowadzania wywiadów  
z świadkami powojennej rzeczywistości. Pan Marek podzielił się także wiedzą na temat regionu, 
prezentując przy tym ciekawe zdjęcia. Spotkanie było bardzo owocne. Uczestnicy poczuli się 
pełnoprawnymi członkami zespołu redakcyjnego powstającej trzeciej już części książki, na 
której publikację czekamy z zaciekawieniem.

„Jerzmanowska filmówka” nie odpuszcza!

Nowy rok szkolny 
zaczynamy od nagród!

MegaMisja w Szkole podstawowej 
im. Jana pawła II w Jerzmanowej

Spotkanie z panem Markiem Górniakiem

W tym kwartale ekipa „jerzmanowskiej filmówki” swoje kroki skierowała do pałacu w Gaworzycach.
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17 czerwca na boisku sportowym w Jaczowie odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo – Pożarnicze. Mimo niezbyt korzystnej aury w zmaganiach 
z czasem udział wzięły wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Jerzmanowa  
w różnych kategoriach wiekowych, w tym drużyna męska 50+ i drużyna  
kobieca z OSP Smardzów oraz strażacy z zaprzyjaźnionej gminy niemieckiej 
RIETZ – NEUENDORF. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach  
tj. sztafeta pożarnicza 7x50 metrów z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe. 

Klasyfikacja generalna 
przedstawiała się następująco: 

Męskie drużyny pożarnicze
I miejsce – OSP Jaczów 
II miejsce – OSP Smardzów 
III miejsce – OSP Bądzów
IV miejsce  - OSP Jerzmanowa 
V miejsce – OSP Kurów Mały 
VI miejsce – straż z gminy niemieckiej RIETZ – NEUENDORF. 

Wszystkie drużyny pożarnicze biorące udział w zawodach 
otrzymały dyplomy oraz nagrody w postaci bonów okolicznościowych  
na zakup sprzętu strażackiego, natomiast zwycięska męska drużyna 
pożarnicza OSP Jaczów dodatkowo została nagrodzona przechodnim 
Pucharem Wójt Gminy Jerzmanowa, którego będzie obrońcą  
w przyszłym roku. 

Stowarzyszenie działa od kilku miesięcy ale ich zaangażownie owocuje świetnymi wynikami. Strażacy jeżdżą na różne imprezy i propagują 
akcję charytatywną poszukiwania potencjalnych dawców szpiku. Tą szlachetną akcję zainicjowali strażacy z Krzeczyna Wielkiego, a jerzmanowskim 
ochotnikom ten pomysł się bardzo spodobał i niemal każdego tygodnia jeżdżą w różne miajsca w Polce. Z Gminy Jerzmanowa do Stowarzyszenia 
należą strażacy z OSP Smardzów, OSP Jaczów i OSP Jerzmanowa. Udział strażaków w akcjach wspiera Wójt Gminy Jerzmanowa, a zarówno Prezes 
Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP Leslaw Golba. 

Jesteśmy dumni z naszych wspaniałych Strażaków!

GMINNE ZAWODY pOŻARNICZE 2017

StOWARZYSZENIE StRAŻACY WSpóLNIE 
pRZECIW bIAŁACZCE

bezapelacyjne zwycięstwo 
OSp Smardzów!

WSpóŁpRACA OD NAJMŁODSZYCH LAt

Trzynaście drużyn OSP powiatu głogowskiego wzięło udział w Powiatowych Zawodach 
Sportowo – Pożarniczych w Ruszowicach. Drużyny rywalizowały w kilku konkurencjach: 
ćwiczenia bojowe i sztafeta pożarnicza 7×50 m z przeszkodami. Zawodnicy dali z siebie wszystko, 
nie oszczędzali sił i walczyli dzielnie w duchu fair play. Wójtowie gmin Joanna Gniewosz, Lesław 
Golba, Krzysztof Wołoszyn i Artur Jurkowski dopingowali swoich druhów i druhny. Nad 
sprawnym przebiegiem zawodów bacznym okiem czuwali sędziowie. 

Gminę Jerzmanowa na tegorocznych zawodach reprezentowały dwie drużyny OSP 
Smardzów i OSP Jaczów, obie wspaniałe i waleczne – mówił Lesław Golba. Po zaciętej rywalizacji, 
która dostarczyła wszystkim zgromadzonym wielu emocji p. Paweł Dziadosz z głogowskiej Komendy 
Państwowej Straży Pożarnej odczytał protokół z wynikami. Nagrody i puchary w zawodach 
ufundowali Dorota Czudowska Senator RP, Jarosław Dudkowiak Starosta Powiatu Głogowskiego, 
Rafael Rokaszewicz Prezydent Miasta Głogowa, Joanna Gniewosz Wójt Gminy Głogów.

GRUPA KATEGORIA WYNIKI
I miejsce II miejsce III miejsce

Męskie drużyny pożarnicze Klasyfikacja generalna OSP Smardzów OSP Jaczów OSP  
Serby

Żeńskie drużyny pożarnicze Klasyfikacja generalna OSP Smardzów OSP Serby OSP Ruszowice

Grupa seniorów 50+ Klasyfikacja generalna OSP Smardzów OSP Ruszowice OSP  
Borek

Zawodom „klasycznym” towarzyszył także konkurs dla „najtwardszych” strażaków Fire Combat Challange – o Puchar Starosty 
Głogowskiego, który wywalczył dla OSP Smardzów druh Rafał Durał. 

Podczas zawodów prowadzona była także akcja „Strażacy wspólnie przeciwko białaczce” i nauka zasad udzielania pierwszej pomocy.

W dniach 14-17.07.2017 r. członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 
z OSP Jerzmanowa i Jaczów brali udział w 18 obozie młodzieżowym drużyn strażacki  
w zaprzyjaźnionej gminnie Ritz-Neuendorf w miejscowości Neubruck.

Do największych atrakcji obozu można zaliczyć rozegrane zawody, w których nasz 
drużyna podczas zaciętej rywalizacji wywalczyła 5 miejsce. Atrakcją podczas zawodów był 
niewątpliwie pokaz działania poduszek powietrznych w samochodzie w czasie wypadku. 
Chłopcy podczas pobytu zawarli znajomości ze swoimi rówieśnikami z Niemiec oraz 
zapoznali się z działaniem straży pożarnej w Niemczech. Opiekunami grupy byli Tomasz 
Pawłowski i Daniel Lindecki.

24 września boisko w Ruszowicach opanowali strażacy ochotnicy 
z gmin Powiatu Głogowskiego. 
Druhny i druhowie ze Smardzowa byli bezkonkurencyjni. 
W klasyfikacji generalnej zajęli I miejsce.
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Zimna Zośka – ma już 5 lat

Spotkanie mieszkańców i przyjaciół Zofiówki rozpoczęła 
msza św. celebrowana przy kapliczce przez ks. Jana, proboszcza Parafii  
pw. Św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim. Tuż po niej 
uczestnicy imprezy przenieśli się na plac zabaw, gdzie rozpoczęło  
się biesiadowanie.

Organizatorzy imprezy: Rada Solecka wsi Zofiówka oraz 
GCK w Jerzmanowej zadbaliby jubileuszowe, piąte Święto Zimnej 
Zośki odbyło się w atmosferze spotkania integrującego mieszkańców. 
Przygotowano atrakcje dla dzieci, dmuchany zamek, przeprowadzono 
animacje i konkursy rodzinne. Nie lada wyzwaniem było konkursowe 
ukazanie Zimnej Zośki za pomocą pracy plastycznej. 

Gwoździem programu było rozstrzygnięcie plebiscytu na 
„Najbardziej zaangażowanego społecznika wsi Zofiówka”. Aby otrzymać 
honorowy tytuł należało spełnić wymagania ogłoszone w regulaminie 
plebiscytu, m.in. angażować się w sprawy wsi i jej mieszkańców, służyć 

pomocą podczas prac społecznych, szczególnie mających wpływ na 
estetykę wsi, posiadać umiejętności motywowania do wspólnych działań 
na rzecz innych mieszkańców i co ważne być kreatywnym i cieszyć 
się szacunkiem mieszkańców. Spośród 9 kandydatów zgłoszonych do 
plebiscytu honorowy tytuł otrzymali: Krystian Staniecki, Krzysztof 
Krawczyk, Ewa Krawczyk, Marzena Rolicz i Stanisława Strzelczyk. 
Statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe wręczył laureatom wójt Lesław 
Golba oraz sołtys wsi Elżbieta Krawczyk.

Spotkanie mieszkańców uatrakcyjniły występy dzieci z Zofiówki, 
które perfekcyjnie przygotowały się na imprezę i bardzo ochoczo 
recytowały, śpiewały, rapowały i popisywały się tanecznie. W atmosferę 
biesiady wprowadziły mieszkańców siostry Kwiatkowskie, które w duecie 
skrzypce i akordeon wykonały popisowe utwory ludowe.

Imprezę zwieńczyła zabawa taneczna trwająca do późnych 
godzin nocnych.

Boisko z ciekawymi atrakcjami przygotowanymi przez Radę 
Sołecką wsi Smardzów, ks. Proboszcza Piotra Matusa, Stowarzyszenie 
„Razem dla Smardzowa” i GCK w Jerzmanowej wypełniło się  
w mgnieniu oka. Oprócz Smardzowian miasteczko imprezowe odwiedzili 
mieszkańcy okolicznych miejscowości, w tym osoby niepełnosprawne. 
Tradycyjnie dopisali zaproszeni goście z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
„ARKA” w Głogowie, którzy jak powiedziała nam dyrektor placówki 
Anna Bożko, od dawna czekali na tę imprezę.

Spotkanie rozpoczęła msza św. celebrowana przez ks. Piotra, 
a tuż po niej z krótkim koncertem wystąpił utalentowany akordeonista 
Tomasz Drabina. Festynowy czas wypełniony był szeregiem atrakcji.

Jako, że w haśle przewodnim imprezy znalazły się latawce także 
im poświęcono trochę czasu. Zwycięzcy konkursu mieli od 4 do x lat co 
pokazuje, że latawce można robić w różnym wieku i zawsze sprawiają frajdę, 

szczególnie kiedy latawiec wznosi się i szybuje w powietrzu. Nagrodzone 
osoby otrzymały nagrody rzeczowe ufundowane przez GCK oraz 
głogowskich modelarzy. Nagrody otrzymali także mali piosenkarze, dla 
których wyzwaniem były piosenki z repertuaru Urszuli. Tutaj dominowały 
siostry Mysłowskie, zespół wokalistek o nazwie „Zimna Zośka” z Zofiówki 
oraz Klaudiusz, który wraz z zespołem z WTZ „ARKA” wykonał pięknie 
aranżowaną piosenkę „Dmuchawce, latawce, wiatr”. 

Organizatorzy zadbali o to, by każdy uczestnik nie wyszedł z fes-
tynu głodny. Furorę zrobiła plenerowa pizza prosto z pieca. Serwowana była 
na bogato i pieczona w piecu, użyczonym na tę okazję przez ks. Piotra. Nie 
zabrakło też słodkości przygotowanych przez gospodynie ze Smardzowa.

Jak zapowiedzieli organizatorzy przyszłoroczny festyn odbędzie 
się pod hasłem „Pszczółka Maja” i nawiązywać będzie do repertuaru  
śp. Zbigniewa Wodeckiego. 

Źródło: GCK Jerzmanowa

Nawet kiedy słoneczna aura gości przez kilka dni, następuje ten dzień, 
kiedy temperatura spada o kilkanaście stopni, wieje i pada. Zimna Zośka, 
nawet ta przesunięta o miesiąc, spełnia swoją misję. Na szczęście pogoda nie przestraszyła 
mieszkańców Zofiówki, którzy 17 czerwca 2017r. świętowali imieniny swojej patronki.

18.06.2017r. odbył się IV Festyn Integracyjny z Osobami Niepełnosprawnymi w Smardzowie 
pod hasłem „Dmuchawce, latawce, wiatr”. Na niebie harcowały więc latawce i paralotnie,
 a na ziemi rozbrzmiewały piosenki z repertuaru Urszuli. Twarze muskał cieplutki wiatr.

IV Festyn Integracyjny z Osobami 
Niepełnosprawnymi w Smardzowie

pIŁKA JESt JEDNA A bRAMKI Są DWIE…

 III Rajd Rowerowy wsi Jerzmanowa 
„Jeździmy bo lubimy”!

W dniu 24 czerwca na boisku piłkarskim 
w Jerzmanowej odbył się coroczny turniej piłki 
nożnej „O Puchar Lata 2017”. Udział w turnieju 
wzięły trzy drużyny z terenu Gminy Jerzmanowa 
zrzeszone w Dolnośląskim Okręgowym Związku 
Piłkarskim w Legnicy tj.: GKS SOKÓŁ Jerzmanowa, 
KS ŁAGOSZOWIA Łagoszów Mały oraz LZS 
PERŁA Potoczek. 

Turniej rozegrany został w systemie 
każdy z każdym, gdzie  mecz trwał 2x20 minut. 
Widzowie mogli podziwiać mecze pełne zaciętych 
i nietuzinkowych akcji, które dostarczały wielu 
emocji. Pomimo zaciętej walki o zwycięstwo cała 
gra odbywała się w duchu fair-play. 

Wszystkie drużyny biorące udział  
w turnieju otrzymały okolicznościowe puchary, 

dyplomy, piłki oraz wsparcie techniczne klubu na 
kwotę: 2.200 zł – I miejsce, 1.800 zł – II miejsce  
i 1.600 zł – III miejsce. 

Końcowe wyniki przedstawiały się następująco: 
 I miejsce – KS ŁAGOSZOWIA Łagoszów Mały 
 II miejsce  – LZS PERŁA Potoczek 
 III miejsce  – GKS SOKÓŁ Jerzmanowa. 

Dodatkowym wyróżnieniem było 
przyznanie tytułów najskuteczniejszego zawodnika 
oraz najlepszego bramkarza. Zaszczytny tytuł 
najskuteczniejszego zawodnika otrzymał Podgórny 
Grzegorz, natomiast najlepszym bramkarzem okazał 
się Depta Adam – obaj z klubu PERŁA Potoczek. 
Zawodnicy zostali nagrodzeni  statuetkami oraz 
bonem okolicznościowym na  kwotę 150 zł. 

Informacje sportowe

Rajd wyruszył z boiska Orlik w Jerzmanowej. Przed wyjazdem 
uczestnicy zapoznali się z trasą rajdu, który zabezpieczała straż pożarna. 
Z Jerzmanowej rowerzyści pojechali trasą leśną prowadzącą przez las 
obiszowski z powrotem do Jerzmanowej.

W rajdzie udział wzięli dorośli oraz młodsi mieszkańcy naszej 
gminy, którzy przejechali w sumie ok. 15 kilometrów. – Mamy dziś idealną 
pogodę na tego typu przejażdżkę. Nie jest ani za zimno, ani za ciepło. Jedzie 
się bardzo dobrze bo i towarzystwo dzisiejsze jest wyborowe. Liczymy, że tego 
typu wydarzenia będą organizowane częściej – opowiadali uczestnicy rajdu.

W tegorocznym, trzecim już rajdzie rowerowym wzięło udział 
blisko 80 osób. Z uśmiechem na twarzy uczestnicy pokony-
wali kolejne kilometry. 
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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ

październik 2017 r. Dyktando Gminne Jerzmanowa

22 października 2017 r. Koncert muzyki poważnej Jaczów

23-29 października 2017 r. Tydzień Seniora Świetlice wiejskie

14 października 2017 r. Biesiada pod Wigwamem Potoczek

14 października 2017 r. Gry uliczne Potoczek – Gaiki

11 listopada 2017 r. Święto Niepodległości i VI Bieg Gęsi Jerzmanowa

24 listopada 2017 r. Gala talentów Jaczów

09 grudnia 2017 r. Gminne Mikołajki Jerzmanowa

17 grudnia 2017 r. Wieczerza Wigilijna Smardzów


