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PaRking PRzy SzkOLe POdSTaWOWeJ 
W JaczOWie

OTWaRcie ŚWieTLicy 
W ŁagOSzOWie maŁymŚwięto niepodległości w Przedszkolu

100-Lecie OdzySkania niePOdLegŁOŚci 
W gminie JeRzmanOWa 

100 urodziny Polski w SP Jaczów
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz nadchodzącego Nowego Roku, 

składam wszystkim Mieszkańcom Gminy Jerzmanowa 
najserdeczniejsze życzenia świąt pełnych 

rodzinnego ciepła i wielkiej radości. 
W nowym 2019 roku życzę Państwu  zdrowia, szczęścia 

oraz osobistej i zawodowej pomyślności. 
Życzę, aby nam wszystkim wspólnie udało się pomyślnie 

zrealizować  wszelkie zamierzenia, a w szczególności 
 zamierzenia inwestycyjne, które  w sposób istotny wpłyną 

na rozwój naszej gminy i poprawę naszego życia. 
Do życzeń przyłączają się radni gminy, 

dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, 
pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowa i sołtysi. 

 
Pragnę również serdecznie podziękować za ogromne zaufanie 

jakim po raz kolejny obdarzyliście mnie Państwo, 
wybierając na następną kadencję. Dziękuję również za słowa 

wsparcia, pozytywne myśli i okazaną pomoc. 
Mocno wierzę, że dzięki dobrej współpracy  kolejne 5 lat 

przyczyni się do dalszego rozwoju Naszej Gminy. 
 

Wójt Gminy Jerzmanowa 
 
 

Lesław Golba

- Jesteście przykładem na to, że można być ze sobą przez całe życie – mówił Wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba życząc naszej złotej parze kolejnych szczęśliwych lat w małżeństwie. 
- Naprawdę nie wiem kiedy zleciało te 50 lat! – mówi Pani Elżbieta. 
Pani Elżbieta i Pan Władysław poznali się 52 lata temu w Pałacu w Jerzmanowej! Jubilaci  
z dumą wyjawili, że doczekali się dwóch córek. Mogą się też pochwalić pięciorgiem wnucząt. 
Mogliby też udzielić wielu cennych rad parom i małżeństwom o znacznie mniejszym stażu.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa 
Tadeusz Kozakowski. Po stwierdzeniu jej prawomocności i przyjęciu 
porządku obrad podjęto zaplanowaną uchwałę, aby następnie przejść 
do uroczystej kwestii, czyli uhonorowania zasłużonych dla Gminy 
Jerzmanowa. Kim są wyróżnieni? 
Pani Kazimiera Pomarańska – założycielka pierwszego przedszkola 
w pałacu w Jerzmanowej. Było to przedszkole jednooddziałowe, a Pani 
Kazimiera pełniła rolę nauczyciela, kierownika i intendentki jednocześnie. 
Sama wykonywała pomoce dydaktyczne dla dzieci, organizowała zabawy 
i zajęcia rozwijające. 
Pani Maria Franczak – kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, 
dba o poszanowanie godności osobistej dziecka i pracowników. W 2008 
r. rozpoczęto budowę nowego przedszkola w Jerzmanowej, w którą Pani 
Maria była czynnie zaangażowana. Od trzydziestu lat pełni funkcję 
dyrektora przedszkola. 
Pani Danuta Urban – zajmowała stanowisko Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Jaczowie. Dbała o bazę szkolną, systematycznie zabiegała 
o jej rozwój: m.in. szkoła przeszła kapitalny remont, docieplenie, 
uzyskała nową kotłownię i elewację, opracowała koncepcję budowy 
sali gimnastycznej. Jedna z inicjatorów nadania Szkole Podstawowej  
w Jaczowie imienia Henryka Sienkiewicza i sztandaru.
Pani Zofia Głowacka – ciężko w kilku słowach opisać jej wkład i umiejętność 
motywowania uczniów do uczestniczenia w różnego typu konkursach. 
Jednym z największych osiągnieć Pani Zofii jest stworzenie koła filmowego, 
które pozwala uczniom realizować się na polu artystycznym i społecznym, 
budując świadomość konieczności pokazywania problemów współczesnego 
świata i dokumentowania otaczającej ich rzeczywistości. Sukcesy filmowe 
przyniosły szkole i gminie rozgłos i nowoczesny sprzęt edukacyjny, którego 
wartość szacuje się na ponad 100 tys. zł.
Pani Regina Berkowicz – Jako nauczyciel języka polskiego, historii i wycho-
wania obywatelskiego przepracowała w Szkole Podstawowej w Jaczowie  
26 lat. Od 1985 roku do 1992 pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej. Pani Regina Berkowicz poświęciła aż 33 lata życia nauczaniu 
i wychowywaniu wielu pokoleń młodzieży.
Pani Mirosława Rydczak – Z dużym zaangażowaniem nadzorowała 
remont kapitalny – rozbudowę i modernizację Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej. Dbała o rozwój bazy materialno-technicznej szkół. 
Sukcesywnie doposażała szkoły w środki dydaktyczne.
Pani Bronisława Kosarewicz – Potrafiła stworzyć odpowiedni klimat  
w powierzonym zespole szkolnym i wprowadziła innowacje pedagogiczne. 
Stosowała urozmaicone pomoce dydaktyczne, często sama je tworząc.
Pani Czesława Badowska – Aktywnie angażowała się w działalność 
społeczną na terenie szkoły. Między innymi prowadziła zespół wokalny, 
opiekowała się organizacją PCK działającą na terenie szkoły, była 

inicjatorką akcji „Szklanka mleka”. Jako nauczyciel języka polskiego 
przepracowała w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej 42 lata. 
Pani Helena Warych – Umiejętnie organizowała pracę na lekcjach  
i w klasach łączonych. Jej postawa wzbudzała duży autorytet wśród uczniów 
i ich rodziców. Podczas pracy z uczniami dużą wagę przywiązywała do 
organizacji procesu dydaktycznego i wychowawczego.
Pani Maria Jachym – Jako dyrektor troszczyła się o estetyczny wygląd 
budynków oraz odpowiednią bazę dydaktyczno-wychowawczą. Dbała  
o dobre relacje z kadrą nauczycielską, uczniami i ich rodzicami. 
Pośmiertnie Pani Wiesława Mazurska w imieniu której akt nadania 
odebrał syn Pani Wiesławy – pełniła funkcję dyrektora szkoły i czyniła 
wszelkie starania, by poprawić warunki lokalowe szkoły. Te plany i marzenia 
znalazły w końcu swoje urzeczywistnienie. 18 grudnia 1972 r. nastąpiło 
uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły przy ul. Głównej 20. Dzięki 
trosce i zabiegom Pani Wiesławy stopniowo wyposażono klasy w nowy 
sprzęt, pomoce dydaktyczne do wszystkich przedmiotów i urządzono teren 
wokół szkoły.

– Cieszę się bardzo, że mam zaszczyt wręczyć statuetki 
„Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” Paniom, które są niekwestowanymi 
autorytetami, ludźmi z olbrzymim dorobkiem i doświadczeniem  
w pracy nauczyciela – mówił Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

Licznie zgromadzeni goście, w tym rodzina, znajomi oraz 
współpracownicy mieli możliwość obejrzenia prezentacji przedstawiającej 
sylwetki uhonorowanych Pań, którą zaprezentował Pan Marek Witkowicz 
–Przewodniczący Komisji Oświaty. Po zakończeniu części oficjalnej 
zaproszeni goście mieli okazję przy kawie i ciastku porozmawiać, 
wspominając czasem z łezką w oku, minione lata. 

Część artystyczną sesji uświetniły dzieci z Gminnego 
Przedszkola w Jerzmanowej, Szkoły Podstawowej w Jaczowie oraz Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej.

ZASŁUŻONE DLA GMINY JERZMANOWA

Przeżyli razem 50 lat! 
Złote Gody Elżbiety i Władysława Panków

Wielcy ludzie nie rodzą się wielkimi, ale nimi się stają” – ten cytat towarzyszył uroczystej sesji Rady Gminy 
Jerzmanowa 10 października 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej podczas której po raz kolejny 
nadano honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”. To wyjątkowe wyróżnienie było tym razem 
uhonorowaniem ogromnego wkładu i zasług nauczycieli w budowie i rozwoju oświaty Gminy Jerzmanowa.

Co zrobić, by przeżyć ze sobą pół wieku? Odpowiedź na to niełatwe 
pytanie znają z pewnością państwo Elżbieta i Władysław Panek, 
którzy 20 października 1968 roku zawarli związek małżeński.
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Nowy ośrodek zdrowia powstaje obok Urzędu Gminy Jerzmanowa. Znajdą się 
w nim gabinety lekarskie, zabiegowe oraz duża część rehabilitacyjna. 

– Z roku na rok przybywa 
mieszkańców, toteż dotychczasowa 
przychodnia przestaje wystarczać. Co 
gorsza, ośrodek zdrowia funkcjonuje w 
starym budynku o nienajlepszym stanie 
technicznym. Nowa przychodnia będzie 
nowoczesna i przestronna, tym samym 
zostaną rozwiązane problemy lokalowe 
podstawowej opieki zdrowotnej naszej 
gminy – wyjaśnia Wójt Lesław Golba.

Na terenie boiska zamontowano piłkochwyty z siatki polietylenowej o wysokości 4,00 m i wykonano mini boisko z nawierzchni 
poliuretanowej o powierzchni 40m2 wraz z koszem do gry w koszykówkę.
– Z pewnością realizacja tego zadania pozwoli na aktywne i bezpieczne spędzanie czasu przez młodych sportowców, a także przyczyni się do 
podniesienia umiejętności zawodników z Klubu Sportowego LZS Perła Potoczek – mówi Wójt Gminy Lesław Golba.

Budowa ośrodka zdrowia trwa!

Piłkochwyty i miniboisko 
do koszykówki w PotoczkuBudowa Przedszkola z odziałem 

żłobkowym w Jaczowie 
- To już nie marzenia – to fakt!

INWESTYCJE TO JUŻ NASZ 
ZNAK FIRMOWY!

Zakończono realizację zadania pn. „Wyposażenie boiska 
treningowego w Potoczku w miniboisko do koszykówki oraz 
montaż piłkochwytów”. Inwestycję zrealizowano w ramach 
Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2018, z której otrzymaliśmy dotację w wysokości 25 tysięcy złotych. 
Wartość całej inwestycji wyniosła blisko 90 tysięcy złotych.

Bilans inwestycji w naszej Gminie 
to dziesiątki tysięcy metrów 
kwadratowych dróg i chodników, 
nowe place zabaw oraz rozpoczęcie 
najważniejszych inwestycji w historii 
Gminy Jerzmanowa tj. budowa 
ośrodka zdrowia w Jerzmanowej 
oraz budowa przedszkola z od-
działem żłobkowym w Jaczowie  
i nie tylko. Nie pierwszy raz mądra 
polityka inwestycyjna prowadzona 
przez władze Gminy Jerzmanowa 
została zauważona i wyróżniona  
– Gmina Jerzmanowa zajęła 6. miejsce w Polsce w prestiżowym rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego Wspólnota 
podsumowującym wydatki inwestycyjne w latach 2015-2017 w kategorii gminy wiejskie na 2478 gmin wiejskich. 
Nagrodę odebrał osobiście Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba w dniu 2 października podczas Gali Inwestorów 
Samorządowych, odbywającej się w ramach Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. 

Dzień 28 września 2018r. to data, która na zawsze zapisze się na kartach historii Jaczowa i Gminy 
Jerzmanowa. To wyjątkowy dzień, tak bardzo oczekiwany przez rodziców , dzieci i mieszkańców 
naszej Gminy. Punktualnie o godzinie 9:00 oficjalnie został przekazany plac budowy i wbito łopatę pod 
nowe Gminne Przedszkole z oddziałem żłobkowym w Jaczowie. Budowa się rozpoczęła.
– To już nie marzenia – to fakt. 
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
wielu ludzi dziś startujemy z tą 
bardzo ważną inwestycją dla rozwoju 
Gminy. Powstanie kolejna placówka 
oświatowa na miarę dwudziestego 
pierwszego wieku. Wiem, że będzie 
ona wizytówką Gminy Jerzmanowa, 
a stworzone w niej warunki 
pozwolą dzieciom na zdobywanie 
umiejętności i rozwijanie swoich 
zainteresowań. Nowoczesna pla-
cówka pozwoli nauczycielom i pra- 
cownikom przedszkola sprawować 
należytą opiekę nad dziećmi  
w wieku przedszkolnym jak i nad 
maluszkami. To ważny moment dla 
dzieci i rodziców – powiedział Wójt 
Gminy Jerzmanowa. 

Symbolicznego wbicia łopaty dokonali Wójt Gminy Jerzmanowa – Lesław Golba, Wiceprezes firmy BUDREM – Marcin Krotla, Kierownik budowy  
– Paweł Palica, Kierownik Referatu Inwestycji w UG Jerzmanowa – Marek Malica oraz Inspektor nadzoru i jednocześnie projektant Adam Mordarski.

Kto z nas, będąc małym dzieckiem, nie lubił huśtać się 
na huśtawce, bawić się w piaskownicy czy też kręcić  
w nieskończoność na małych karuzelach? Najmłodsi miesz-
kańcy mogą się cieszyć kolejnymi bajkowy placami zabaw  
– w Kurowie Małym i na ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej.

Kolejne bajkowe place zabaw 
w Kurowie Małym i w Jerzmanowej

– Mam nadzieję, że dzięki powstaniu nowych placów zabaw, przekonamy  
nasze dzieci do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Oderwiemy je od wirtualnego 
świata i nauczymy samodzielności oraz budowania więzi z rówieśnikami. Dzieciństwo może być jeszcze piękniejsze! – mówi Wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba. 
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Wymiana systemu ogrzewania została przeprowadzona w Sali OSP i remizie, w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej, Gminnym Centrum Kultury oraz w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. 

W ramach zadania zostały zamontowane piece dwufunkcyjne kondensacyjne, które odzyskują największą część energii zawartej w paliwie. 
Zużywają one mniej gazu, wytwarzając tę samą ilość ciepła i są bardzo energooszczędne. 

Prace polegały na miejscowym uzupełnieniu tynków, całościowej modernizacji tylnej ściany, odgrzybianiu, malowaniu farbą sylikonową, 
wymienione zostały płytki na schodach oraz na spocznikach przy wejściu do budynku. Cały budynek pomalowany został w kolorach nawiązujących 
do kolorystyki sąsiedniego budynku szkoły podstawowej. Widząc efekty śmiało można stwierdzić, iż budynek zyskał nowe życie, a całość tworzy 
teraz nowoczesny kompleks oświatowy.

Budowa chodnika w Jaczowie przy parkingu w centrum wsi została podyktowana poprawą bezpieczeństwa pieszych w obrębie istniejącego 
parkingu w centrum wsi. W ramach zadania powstał chodnik oraz będą zamontowane stylizowane bariery od strony cieku Sępolno. W Smardzowie 
również poprawiono bezpieczeństwo mieszkańców poprzez oraz budowę chodnika wraz z nowymi przystankami autobusowymi. 

Znacząco na poprawę bezpieczeństwa wpłynie przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 na wysokości miejscowości Jaczów gdzie 
wybudowano chodnik wraz z przejściem dla pieszych oraz oświetleniem i oznakowaniem aktywnym do istniejących zatok autobusowych. Zadanie 
zostało wykonane wspólnie z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w imieniu którego działa Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Pracownicy dojeżdżający przez Bądzów do szybu SW-1 Polkowice- Sieroszowice mogą się cieszyć z poprawy stanu technicznego drogi 
gdzie położono nakładkę asfaltową. Inwestycja została dofinansowana z KGHM Polska S.A. 

W Jaczowie na skrzyżowaniu ulic Smardzowskiej i Głównej mocno zniszczone przez czas murki wyremontowano przy uzgodnieniu  
z Konserwatorem Zabytków co znacznie poprawiło estetykę wsi.

Wiata ma 13m2 i wysokość 5,45 m. W centralnej części znajduje się palenisko na trójnogu. 
– Będziemy mogli organizować spotkania na świeżym powietrzu! Zorganizujemy imprezy kulturalno-

rekreacyjne – mówią mieszkańcy Bądzowa. 

Zmiana systemu ogrzewania w gminnych 
budynkach – ekologiczny gaz ziemny

Budynek byłego gimnazjum 
w Jerzmanowej z nową elewacją

Drobne inwestycje też ważne!

Wiata drewniana w Bądzowie

Ostatnie decyzje i ostatnia sesja 
Rady Gminy Jerzmanowa 2014-2018

Pierwsza sesja nowej Rady. 
Przewodniczący i zastępca wybrani. 
Komisje obsadzone.

Na ostatnią sesję przygotowano kilka uchwał, a dotyczyły one 
między innymi zmian budżetu Gminy Jerzmanowa na 2018 r., zmiany 
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jerzmanowa, określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości, obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej 
jako podstawa obliczania podatku rolnego w Gminie Jerzmanowa oraz 
programu współpracy Gminy Jerzmanowa z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  
na 2019 r.

Przewodniczący Rady Tadeusz Kozakowski podkreślił, że 
sukcesy minionej kadencji nie byłyby możliwe bez ciężkiej pracy wójta  
i pracowników poszczególnych referatów Urzędu Gminy. Podziękowań  
i gratulacji było zresztą dużo więcej, zarówno ze strony przewodniczącego 
dla wójta jak również ze strony wójta dla Tadeusza Kozakowskiego i całej 
rady, z którą współpracę ocenił jako bardzo owocną. 

Wójt Lesław Golba podziękował wszystkim radnym za ich 
pracę oraz życzył tym radnym, którzy zdobyli mandat do Rady Gminy  
w przyszłej kadencji, dalszej owocnej pracy na rzecz Gminy Jerzmanowa 
jej mieszkańców. Ostatnia sesja była także okazją do podziękowania tym, 
którzy nie zdobyli mandatu radnego w przyszłej kadencji.

Ostatnia sesja była również okazją do podziękowania 
Jerzmanowskiej Filmówce. 

– Jestem szczęśliwy, że na ostatniej sesji tej kadencji,  
w najwłaściwszym miejscu jakim jest sala obrad, mogę uhonorować 
naszą młodzież wraz z opiekunami, którzy chcą poznawać meandry 
sztuki filmowej. Dziękuję opiekunowi Pani Zofii Głowackiej, Panu 
Zbyszkowi Lipowskiemu, bez których tak naprawdę koło nie mogłoby 
istnieć – mówił Wójt Lesław Golba.

Wójt przekazał na ręce Wiktora Bachty, Bartosza Popiwczuka 
oraz Kacpra Mikinika (którzy jak powiedziała Pani Barbara Reszczyńska 
Dyrektor GCK w Jerzmanowej wraz z nieobecnym Bartoszem Wdowiakiem 
są filarami Jerzmanowskiej Filmówki) nową profesjonalną kamerę, która 
pozwoli nagrywać jeszcze lepsze filmy.  

Dnia 21.11.2018r. odbyła się I sesja Rady Gminy 
Jerzmanowa kadencji 2018-2023. Rozpoczął ją najstarszy 
wiekiem z wybranych radnych – Tadeusz Kozakowski. Zanim 
jednak to zrobił Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej 
Pani Anna Palichleb wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia 
o wyborze na radego gminy oraz na wójta gminy. Następnie 
wszyscy radni, a także Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba 
złożyli ślubowanie. Po tym akcie przystąpiono do wyboru 
przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego Rady. W wyniku 
tajnego głosowania Przewodniczącym Rady wybrany został 
Tadeusz Kozakowski, a jego zastępcą Jerzy Wolski. 

W tej kadencji w radzie gminy Jerzmanowa jest ośmiu 
nowych radnych. Siedmiu radnych sprawowało tę funkcję  
w poprzedniej kadencji. Oprócz wyborów przewodniczących 
zostały również obsadzone gminne komisje: rewizyjna; 
skarg, wniosków i petycji; rolnictwa i ochrony środowiska; 
budżetowo-gospodarcza; oraz oświaty, kultury, sportu i spraw 
społecznych. Każdy radny będzie zasiadał w przynamniej 
jednej z wymienionych komisji. 

Gaz ziemny jest jednym z najczystszych paliw, jakie mamy do dyspozycji. 
Praktycznie nie zawiera siarki, więc przy spalaniu powstają tylko dwutlenek 
węgla, para wodna i niewielkie ilości tlenków azotu. Jednocześnie sam proces 
wydobywania gazu ziemnego nie jest dla środowiska bardzo uciążliwy. Z tego 
powodu ogrzewanie na gaz ziemny jest bardzo przyjazne środowisku. 

Ściany brudzą się tak samo jak inne elementy budynku. Czasem jednak dodatkowo 
porastają glonami lub pleśnią, dlatego też przystąpiono do modernizacji budynku po 
byłym gimnazjum w Jerzmanowej gdzie mieszczą się teraz oddziały Szkoły Podstawowej w Jaczowie.

Poza dużymi inwestycjami wykonywane są również drobne, ale też ważne inwestycje.

Okolica wiaty to idealne warunki do integracji mieszkańców Bądzowa, gdyż 
otaczająca cisza pomaga znaleźć spokój i wytchnienie przy świetlicy wiejskiej. 

W środę 14 listopada po raz ostatni obradowała rada gminy kadencji 2014-2018, gdzie na koniec 
sesji ściskano sobie dłonie i wspominano ubiegłe cztery lata.
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OTWARCIE KLUBU SENIORA

Bądzowianki

Spotkanie autorskie - Katarzyna Bonda

OSP Smardzów w „MAXujemy OSP”
Druhowie z OSP Smardzów wzięli udział w konkursie „MAXujemy OSP” skierowanym do 

jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce a organizowanym przez Firmę AEDMAX.
Konkurs łączył zabawę z edukacją i poszerzaniem świadomości o defibrylacji, a polegał na 

zrobieniu zdjęcia z perspektywy lotu ptaka, na którym będzie widniał napis AED MAX utworzony  
z ludzi! Wygra zdjęcie, na którym napis będzie ułożony z największej liczby osób.

Podjęliśmy to wyzwanie i dzięki przychylności i pomocy Dyrekcji Szkół Podstawowych nr 10 i 11 
w Głogowie udało nam się zgromadzić i wykonać zdjęcie, na którym jest 1105 osób.

Dzięki zaangażowaniu, pomysłowości i przychylności wielu ludzi udało nam się zając II MIEJSCE 
i zdobyć jakże cenną dla nas nagrodę – manekina Laerdal Little Anne QCPR, który będzie wykorzystywany do prowadzenia szkoleń z prowadzenia 
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, RKO – zespół czynności stosowanych u poszkodowanego, u którego wystąpiło podejrzenie nagłego zatrzymania 
krążenia, czyli ustanie czynności serca z utratą świadomości i bezdechem.

Druh Paweł Woźniak

W piątek 19 października miała miejsce ważna uroczystość dla smardzowskich strażaków – poświęcenie 
i przekazanie do użytkowania nowego lekkiego wozu strażackiego ratowniczo-gaśniczego.

Punktem kulminacyjnym uroczystości było poświęcenie 
samochodu strażackiego przez ks. Piotra Matusa – proboszcza Parafii 
w Jaczowie oraz przekazanie druhom OSP Jerzmanowa kluczyków do 
nowego samochodu. Przekazania kluczyków dokonał Lesław Golba  
– Wójt Gminy Jerzmanowa, który jest także Prezesem Oddziału 
Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowej. Po tym symbolicznym przekazaniu 
samochód stał się oficjalnie własnością OSP w Jerzmanowej. 

– Bardzo się cieszę, że udało nam się przebrnąć przez wszystkie 
procedury i nasze starania o dodatkowe środki w wysokości prawie 450 
tys. zł zakończyły się sukcesem. Jednostka OSP w Jerzmanowej, która 
od 25 lat jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, zasłużyła 
sobie na ten nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy, który w sumie 
kosztował 850 tys. zł. Cieszę się, że Druhowie to doceniają, bo Druhowie, 
którzy na co dzień wyjeżdżają do akcji od dzisiaj będą dysponowali 
najnowocześniejszym i w pełni wyposażonym samochodem – mówił 
Wójt Gminy Lesław Golba. 

– Z ogromną radością i zazdrością patrzę na ten samochód, 
ponieważ jest to samochód o którym marzą wszyscy strażacy! Tak powinno 
być! Powinniśmy mieć tak wspaniały sprzęt i niech Wam służy i bądźcie  
z niego dumni – mówił Piotr Durał komendant głogowskiej KP PSP. 

Prezes OSP Jerzmanowa Zenobiusz Zachmyc podkreślił, iż 
otrzymany samochód jest efektem starań wielu osób i instytucji oraz 
wyraził w imieniu wszystkich druhów OSP Jerzmanowa wdzięczność.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy został zakupiony 
przez Gminę Jerzmanowa dzięki wsparciu finansowemu z MSWiA,  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. Strażacy 
otrzymali nowoczesny wóz MAN TGM 18.340 4×4, który zabudowano  
i wyposażono m.in. w zbiornik na wodę 4,5 tys. litrów. 

ŚREDNI WÓZ STRAŻACKI 
DLA OSP JERZMANOWA

Realizacja przedsięwzięcia, pozyskanie środków i przygotowanie miejsca to zasługa działań 
Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej z Panią Barbarą Reszczyńską na czele. Zakup nowoczesnego 
wyposażenia jak komfortowe meble,stoliki kawowe, komputery, telewizor czy ekspres do kawy, możliwy 
był za sprawą Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, z którego Gmina Jerzmanowa 
otrzymała środki w wysokości 25.000 zł.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonał Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba oraz 
przedstawicielka seniorów, sołtys Maniowa, Pani Adela Delewicz. Impreza pod hasłem „W Duszy 
i Ciele Patriotyzm”, którą organizacyjnie wspierał także Związek Gmin Zagłebia Miedziowego, 
nawiązywała do 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. I właśnie w duchu patriotyzmu 
odbyły się występy Zespołu „Głogowska Czwórka” pod dowództwem Zbigniewa Szparkowskiego 
oraz atrakcyjny program artystyczny Zespołu Senioritki z Nowego Miasteczka. Seniorzy mogli obejrzeć nowo powstałe pomieszczenie oraz posilić 
się przygotowanym poczęstunkiem, uczestniczyć w licznych konkursach z nagrodami oraz zabawie tanecznej prowadzonej przez DJ-a Tomka.

Zapraszamy więc do korzystania z nowo powstałego miejsca oraz oferty zajęć przygotowanej przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 
Adresujemy do Seniorów zajęcia rękodzieła artystycznego „Lubię tworzyć” oraz zajęcia psychologiczne. W środy organizowana będzie Dekoratornia, 
do której zapraszamy zarówno seniorów jak i osoby młode. Z biegiem czasu GCK ma w planach rozwinąć ofertę Klubu Seniora o zajęcia komputerowe, 
gimnastyczne czy rehabilitacyjne, polecamy więc śledzić naszą stronę i Facebooka.

Pani Katarzyna przez blisko dwie godziny cierpliwie udzielała 
odpowiedzi na pytania prowadzącego spotkanie Pana Michała Wnuka oraz 
na lawinę pytań płynących od czytelników. Pani Katarzyna kilkakrotnie 
podkreślała, że spotkania z czytelnikami traktuje jako nagrodę, za ciężką 
i czasochłonną pracę nad pisaniem książki. Możliwość bezpośredniej 
rozmowy z fanami jej kryminałów ładuje „baterie” i motywuje do dalszej 
pracy. Autorka w zajmujący sposób opowiadała o procesie twórczym,  
o swoich inspiracjach, autorytetach, o mozolnym researchu, i o życiowych 
zakrętach, które doprowadziły ją do zostania „królową polskiego kryminału”. 
Potwierdziła doniesienia o tym, że rzeczywiście najbardziej zajmujący etap 
tworzenia książki to głównie wymyślanie fabuły i konstruowanie planu, a sam 
proces zapisu to już etap końcowy i trwa stosunkowo krótko. Pani Katarzyna 
podkreśliła, że jest wtedy niedostępna i odcina się od świata zewnętrznego. 
Przechadza się w dresie i ogranicza do minimum konieczność wyjścia  
z domu. Doskonale panuje nad tekstem i tworząc książkę dokładnie wie ile 
będzie zawierać scen i w jakim czasie jest wstanie je napisać, dopracować. 
Zdradziła nam, że jej współpraca z wydawnictwem układa się bardzo dobrze 
szczególnie, że oddaje swoje prace przed terminem. Wszystkich zaskoczyła 
odpowiedz Pani Katarzyny na pytanie o spędzanie czasu wolnego, 
tego poza pracą twórczą. Pani Kasia bez ogródek przyznała, że wbrew 
pozorom jest leniem i w czasie wolnym oddaje się czytaniu, oglądaniu 
seriali i wypoczywaniu na leżaku. Katarzyna Bonda podczas spotkania 
zaprezentowała się (zresztą jak zawsze) w przepięknej kreacji. Na wyraźną 
prośbę Pań uczestniczących w spotkaniu zdradziła, że sukienki powstają  
u krawcowej według jej autorskich projektów.

Aktualną trasę spotkań autorskich Pani Katarzyny promuje hasło 
„Wszystko ma swój koniec” nawiązujące do książki „Czerwony pająk”  
– ostatniej z serii z Saszą Załuską w roli głównej. Autorka potwierdziła, że 
przygoda z Saszą się skończyła, ale na pewno nas zaskoczy kolejnym tytułem.

Dobry humor nie opuszczał autorki nawet na chwilę i udzielił się 
wszystkim zgormadzonym. Pani Katarzyna udowodniła, że jest najlepszym 
adwokatem swoich powieści ponieważ po spotkaniu większość czytelników 
zakupiła dostępne książki i cierpliwie czekała w długiej kolejce po autograf.

W dniach 6-7 października odbyła się wycieczka do Kłodzka i Barda zorganizowana przez 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej dla działającego w Bądzowie Koła Gospodyń Wiejskich. 
Wyjazd to forma podziękowania i rekompensaty za nieodpłatne przekazanie zastawy kuchennej, którą 
Bądzowianki kompletowały przez lata z prywatnych środków finansowych. W programie wycieczki 
znalazło się zwiedzanie kopalni złota i sztolni w Złotym Stoku z tunelem strachu. Po urokliwym 
Kłodzku i Muzeum z zabytkowym kieratem oprowadził uczestników przewodnik, a ostatnim punktem 
wycieczki było odwiedzenie sanktuarium i kompleksu klasztornego w Bardzie Śląskim.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bądzowie od lat czynnie wspiera lokalną kulturę i tradycję 
oraz aktywnie pomaga przy organizacji festynów, jarmarków i kiermaszów organizowanych 
przez Gminę Jerzmanowa i Gminne Centrum Kultury. Serdecznie dziękujemy za tę współpracę 
wszystkim członkiniom Koła.

W sobotę 13 października 2018 r. w Jerzmanowej odbyła się uroczystość poświęcenia i przekazania 
średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Jerzmanowej.

W sobotę (29.09) podczas Dnia Maniowa odbyło się Otwarcie Klubu Seniora. Spełniły się tym samym oczekiwania 
osób starszych, którym brakowało w gminie miejsca do spotkań, integracji i wspólnego odpoczynku.

1 października Naszym gościem była pisarka Katarzyna Bonda. Autorka bestsellerowych kryminałów 
spotkała się z czytelnikami w świetlicy wiejskiej w Smardzowie.

Iveco, które smardzowscy strażacy otrzymali jest wozem ratowniczo-gaśniczym, z napędem  
na cztery koła. Z pewnością jest jednym z najlepszych, jakimi dysponują okoliczne OSP. Kosztowało 
400 tys. złotych.

– Starania o ten samochód lekki trwały prawie rok. Dzięki temu, że pozyskaliśmy środki  
w wysokości 300 tys. zł z trzech źródeł finansowania, dzisiaj ten pojazd o wartości 400 tys. zł trafia 
w ręce strażaków ze Smardzowa. Wiemy jak strażacy ze Smardzowa się starają, ale chciałbym 
powiedzieć o jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie temu samochodowi chcielibyśmy 
znaleźć w najbliższym czasie miejsce, aby był odpowiednio garażowany. A także w najbliższym 
czasie chcemy pozyskać działkę i przystąpić do projektowania i budowy remizy – mówił Wójt 
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. 

– Cieszę się tak bardzo jak Wy się cieszycie. Jest to kolejny nowy samochód na terenie powiatu. To nie jest samochód dla strażaków, to 
jest samochód, którym będą działali strażacy, którym dojadą do działań, ale jest to samochód dla mieszkańców i dla wszystkich, którzy będą 
potrzebowali pomocy – mówił Piotr Durał komendant głogowskiej KP PSP.

Na zakończenie części oficjalnej Wójt Gminy przekazał na ręce prezesów naszych jednostek wyjątkową publikację książkową pt. „Polska 
droga do niepodległości” wydaną w związku z 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

LEKKI WÓZ STRAŻACKI DLA OSP SMARDZÓW
Źródło: GCK Jerzmanowa

Źródło: GCK Jerzmanowa

Źródło: GCK Jerzmanowa

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiB6oDp4ofeAhUI3qQKHfGoDe0QFjASegQICRAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bezpieczenstwopubliczne.pl%2Faktualnosci%2F1465%2C0%2C8%2C%2Cst__bryg__piotr_dural_komendantem_glogowskiej_kp_psp.html&usg=AOvVaw0hI6NIpfJR6pYyGbNeMIka
http://senior.gov.pl/program_senior_plus
https://zgzm.pl/
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Narodowe Święto Niepodległości to bliskie sercom wszystkich Polaków najważniejsze ze świąt państwowych. Podczas 
dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, tych którzy swoim 
wysiłkiem i cierpieniem doprowadzili do tego, że nasz kraj po 123 latach zaborów odzyskał suwerenność. Rok 2018 
wyznacza rocznicę szczególną – jest to bowiem 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Tegoroczne 
obchody w Gminie Jerzmanowa przypadły na 10 listopada i były równie wyjątkowe i huczne, bo dzięki środkom 
pozyskanym na rewitalizację pałacu i znajdującego się przy nim parku tak duża impreza po raz pierwszy odbyła się na 
terenie przy Zespole Pałacowo-Parkowym.

OBCHODY 100 ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI I VII BIEG GĘSI

Obchody Święta Niepodległości w Gminie Jerzmanowa są kilkuletnią tradycją. Impreza z roku na rok spotyka się z coraz większym 
zainteresowaniem. W tym roku atrakcji było tak wiele, że cały festyn tworzyły wydarzenia rozgrywające się równolegle na dwóch scenach.

W VII-ej edycji Biegu Gęsi zorganizowanej przez firmę Sport-Górski Jerzego Górskiego, linię startu i mety zlokalizowano na drodze 
wjazdowej do Pałacu. Od frontu zlokalizowano także biuro zawodów i małą scenę do dekoracji zwycięzców. W biegach na 7-miu dystansach 
wzięło udział ponad 500 zawodników. W samym biegu głównym wystartowało ich 209-ciu. Symboliczny dla tego dnia duch walki i wola 
zwycięstwa towarzyszyły wszystkim biegnącym. Biegi rozpoczęły się w mglistej atmosferze poranka. Przybyłych sportowców i amatorów biegania 
przywitał Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, który był również starterem biegów. Tradycyjnie zwycięzcy biegu głównego otrzymali 

w nagrodę pieczoną gęś.
Wschodnia część parku  

przy bocznej elewacji Pałacu 
przeznaczona została na część 
oficjalną, artystyczną i koncertową. 
Tegoroczna msza w intencji 
ojczyzny, rozpoczynająca święto  
100. Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości celebrowana była 
przez samego Biskupa Ordynariusza 
ks. Tadeusza Lityńskiego. 
Koncelebrowali ks. Piotr Matus – 
Proboszcz Parafii św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie  
i ks. Witold Pietsch – Proboszcz  
Parafii Najświętszej Maryi Panny  
w Głogowie. Po mszy i odśpiewaniu 
hymnu, uroczystego otwarcia 
obchodów dokonał Wójt Gminy 
Jerzmanowa wręczając przy 
tej okazji na ręce dyrektorów 
szkół i kierowników jednostek 

organizacyjnych flagi Polski otrzymane od Prezydenta RP Andrzeja 
Dudy. Tradycyjnie, tłum przybyłych przywitał również „Św. Marcin” 
wjeżdżając na koniu.

Biesiadę przygotowaną przez 10 sołectw Gminy Jerzmanowa 
uatrakcyjniły występy laureatów konkursu Piosenki Patriotycznej, 
Legionowej, Żołnierskiej pt. „Z MŁODEJ PIERSI SIĘ WYRWAŁO”. 
Przyznano też nagrody zwycięzcom dyktanda gminnego pt. „Językowe 
potyczki z historią w tle” oraz zwycięzcom konkursy fotograficznego 
organizowanego przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. Oprócz 
tradycyjnych specjałów kuchni polskiej przygotowywanych na dzień 
Św. Marcina, uczestnicy obchodów mogli skosztować bigosu z gęsiny, 
przyrządzanego widowiskowo w ogromnej patelni, w trakcie obchodów, 
przez Kulinarny Teatr Krzysztofa Górskiego. Przy Pałacu strażacy rozpalili 
ognisko, na którym wszyscy chętni mogli upiec kiełbaskę lub jabłko. 
W parku za pałacem odbyła się widowiskowa, pełna napięcia huków 
i strzałów plenerowa lekcja historii, czyli rekonstrukcja historyczna. 
Podziwiać można było także stanowiska z bronią palną, pojazdami, 
wyposażeniem i uzbrojeniem żołnierzy z epoki walk o niepodległość. 
W namiotach harcerskich Harcerze z 125 Drużyny Harcerzy „Husaria” 
zapraszali rodziców i dzieci do udziału w grach plenerowych.

Zwieńczeniem obchodów były patriotyczne rockowe koncerty: młodego zespołu IMAGO, pełnego pozytywnej energii ALTHER EGO  
i wyczekiwanej gwiazdy wieczoru czyli LUXTORPEDY.

Wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie uroczystości i wszystkim gościom dziękujemy za wspólne przeżywanie niepowtarzalnej 
100 letniej rocznicy odzyskania niepodległości.

          Źródło: Anna Stec

Prawdziwym symbolem 100-lecia Niepodległości w Gminie Jerzmanowa
stał się orzeł wykonany z papieru przez utalentowaną

 pracownicę GCK – Panią Adriannę Stosik. 
Orła można podziwiać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa na I piętrze.
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„Z MŁODEJ PIERSI SIĘ WYRWAŁO”
10 listopada na dużej scenie obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości swój talent wokalny 
zaprezentowali laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej, Legionowej, Żołnierskiej pt. „Z MŁODEJ PIERSI SIĘ 
WYRWAŁO” dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych i klas III gimnazjum z terenu Gminy Jerzmanowa.

„W niedzielę w godz. 12:30 – 20:00 po drogach gminy Jerzmanowa poruszał się dziwny pojazd. Były 
to dzwoniące sanie zaprzężone w wóz strażacki, a na nich siedział tęgawy jegomość z białą, długą 
brodą i w czerwonym stroju. Niestrudzenie machał dzwonkiem i wiózł skrzynię pełną prezentów.  
Ze skrzyni wystawała także rózga. Czy wiecie kogo ścigał jadący za nim i migający światełkami 
pojazd i kto nim kierował? Prosimy o podanie szczegółowych informacji.”

Pilnie odpowiadamy na depeszę. Kto przyjął zaproszenie GCK 
wie, że był to Konwój św. Mikołaja, który odwiedził ponad 700 grzecznych 
dzieci z terenu gminy Jerzmanowa. Towarzyszyły mu znane postacie z bajek, 
a mrugającym pojazdem kierował pomocnik Mikołaja. Dzieci z okrzykami 
radości oczekiwały świętego, który w każdej z 12 odwiedzonych miejscowości 
został godnie przywitany i ugoszczony. Dzieci przymilały się piosenkami, 

wierszykami i tańcami. W zamian otrzymały przyjacielski uścisk św. Mikołaja 
oraz prezenty. Na dzieci czekały również zabawy i słodki poczęstunek. 
Cieszymy się, że tą piękną inicjatywą „zaraziliśmy” przedstawicieli sołectw  
i rodziców, którzy pomogli wypełnić szczęściem każdą z miejscowości 
będącej na trasie konwoju. 

Źródło: GCK Jerzmanowa

Konwój św. Mikołaja 2018

Pierwszy wyjazd pn. „Kijkami Nordic Walking przez Park 
Mużakowski” odbył się w czerwcu 2018r. W działaniu wzięło udział 
40 osób, w tym 26 osób niepełnosprawnych, 12 osób bez orzeczenia  
o niepełnosprawności, 2 pracowników socjalnych GOPS. Kijki Nordic 
Walking na stale wpisały się w organizowane przez GOPS wyjazdy 
integracyjne osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu gminy 
Jerzmanowa, w czasie takich wyjazdów uczestnicy w pięknym otoczeniu 
natury poznają prawidłową technikę marszu a także korzyści płynące  
z prawidłowego treningu Nordic Walking.

Drugi pn: „Wyjazd integracyjno-rekreacyjny do Muzeum 
Bombek w Krośnicy” zorganizowano w sierpniu br. W działaniu wzięło 
udział 39 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych, 12 osób bez orzeczenia 
o niepełnosprawności oraz 2 pracowników GOPS. Uczestnicy zwiedzili 
prowadzoną przez Spółdzielnię Socjalną „Szklany Świat” Bombki, która 
powstała w 2009 roku. W fabryce tej, szklane bombki oraz inne ozdoby 
choinkowe produkowane są przez cały rok, tradycyjną metodą ręczną.  
A następnie przejechali kolejką wąskotorową po terenie Zespołu 
Pałacowo – Parkowego w Krośnicy.

We wrześniu 40 osób (27 niepełnosprawnych, 11 pełnosprawnych 
i 2 pracowników GOPS) wzięło udział w „Wyjeździe integracyjno-
kulturalnym do Zielonej Góry”. Uczestnicy zwiedzili Palmiarnię, 
spacerowali po Starym Mieście Zielonej Góry, a następnie wzięli udział 
etapem był seans tematyczny w Planetarium Wenus. Ostatnim punktem 
wyjazdu było uczestnictwo w spektaklu teatralnym.

Wyjazdy miały na celu między innymi; integrację osób 
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, poprawę kondycji fizycznej, nabycie 
umiejętności pokonywania barier psychofizycznych, wzrostu umiejętności 
w zakresie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami 
niepełnosprawnymi, wzrost aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, 
umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, 
zwiększenie zakresu wiedzy o najbliższym regionie.

W czasie wyjazdów GOPS zapewnia bilety wstępu, obiad a także 
odwiezienie uczestników do miejscowości zamieszkania. Udział jest 
całkowicie bezpłatny.

Z opinii osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych wynika, 
że wyjazdy na długo pozostają w ich pamięci. Oprócz zwykłej 
przyjemności z wyjazdu i walorów edukacyjnych związanych ze 
zwiedzaniem nowego miejsca, osoby uczestniczce w wyjazdach 
podkreślają, że ważnym aspektem jest to ze „myśli się odrywają od 
codzienności”. Taki wyjazd jest terapią społeczną. To bardzo ważne, 
że osoba niepełnosprawna nie czuje się osamotniona, jest takim 
samym uczestnikiem społeczeństwa jak każdy.

Na przyszły rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej także 
zaplanował tego rodzaju wyjazdy. Szczegóły na plakatach, stronie 
internetowej GOPS www.gopsjerzmanowa.pl i u pracowników 
Ośrodka.

Źródło: Daria Kantowicz

Fakt, że młodzi ludzie w swych występach  
z chęcią wykazali się postawą patriotyczną wzbudzał 
wzruszenie i radość nie tylko wśród starszych pokoleń. 
Każda ze szkół przeprowadziła eliminacje i wyłoniła 
zwycięzców. Podczas koncertu mogliśmy zobaczyć  
i usłyszeć wykonania: Nataszy Szablewskiej w piosence 
„Piechota”, Leny Mysłowskiej – „Byś wolnym był”, duetu 
Liliany Dubienko i Idalii Dubienko w utworze pt. „Pałacyk 
Michla”, Duetu Emilii Kantowicz i Hanny Bachta w „Panie 
Generale”. Z utworem pt. „Pierwsza Brygada” wystąpiła 
Roksana Malecka, „Ojczyzno ma” wykonały Weronika 
Krawczyk i Anna Krawczyk, Alicja Ciesielska zaśpiewała 
„Dziewczynę z granatem”, a w utworze „Droga przyjaciółko” 
wystąpił zespół Emilii Pyziak i Weroniki Woźniak.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy, życzymy 
sukcesów wokalnych i dziękujemy za koncert.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowej
W 2018 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował trzy wyjazdy integracyjne dofinansowane 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych 
i pełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowa. Łączna suma środków pozyskanych to kwota 5500,00zł.

Partnerskie Spotkanie Bożonarodzeniowe 
seniorów w miejscowości Herzberg

W dniu 6 grudnia 2018 
roku odbyło się tradycyjne 
Spotkanie Bożonarodzeniowe 
seniorów w miejscowości 
Herzberg w ramach 
wzmocnienia niemiecko-
polskiego partnerstwa Gminy 
Rietz-Neuedorf i Gminy 
Jerzmanowa. W spotkaniu 
uczestniczyło 19 mieszkańców 
naszej gminy. Na czele delegacji 
z naszej gminy stał Wójt Gminy 
Lesław Golba. W jej składzie 
oprócz przedstawicieli seniorów  
z niemal wszystkich naszych 
miejscowości był także 
Przewodniczący Rady Gminy 
Tadeusz Kozakowski oraz 
Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury Barbara Reszczyńska.

Na początku 
spotkania władze obu gmin 
złożyły życzenia świąteczne 
i noworoczne wszystkim 
seniorom i mieszkańcom obu gmin oraz wymieniły się prezentami. Następnie była wspólna zabawa i poczęstunek. Wszyscy uczestnicy spotkania mieli 
okazję wysłuchać wyjątkowego występu lokalnego muzyka akordeonisty Emanuela Meiera. Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Rietz-Neuendorf 
Ginter Poschke złożył podziękowania dla całej naszej delegacji za liczne przybycie i udział w spotkaniu. Natomiast Barbara Reszczyńska w imieniu Wójta 
Gminy Lesława Golby zaprosiła delegację z Gminy Rietz-Neundorf na tradycyjny Bal Emeryta i Rencisty, który w przyszłym roku odbędzie się w końcu 
lutego, a którego organizatorem będzie jak co roku Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. 
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Gala talentów 2018

Synonimów słowa „utalentowany”, 
które wskazał inicjator programu 
stypendialnego i otwierający Galę – wójt 
Lesław Golba jest mnóstwo. Aby tymi słowami 
być określonym – uwydatnił – trzeba wiele 
poświęceń, trudu i pracy, o czym najlepiej 
wiedzą nie tylko utalentowani i uzdolnieni, ale 
również ich rodzice i krewni.

Stypendia przyznane zostały za 
dorobek naukowy i artystyczny, osiągnięty  
w roku szkolnym i akademickim 2017/2018. 

Stypendia naukowe, dla przyznania których 
warunkiem były średnie ocen powędrowały 
do 100 uczniów szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz 
do 15 studentów. Talent, dorobek artystyczny, 
ilość występów i prestiżowe tytuły decydowały  
o stypendium artystycznym, których 
laureatami zostało 18 uczniów.

Gmina Jerzmanowa obfituje w mło-
dych, zdolnych i ambitnych wykonawców, 
czego wyraz dano w przerywnikach pomiędzy 

wręczaniem listów gratulacyjnych. Przepiękny 
wokal zaprezentowała Wiktoria Białek, która 
wystąpiła z utworem „Kasztany”, a Aleksandra 
Fudali pokazała wirtuozerię skrzypcową  
w „Polonezie” Wojciecha Kilara oraz utworze 
„Introdukcja i tarantella” Pablo de Sarasate. 
Oprócz występów solowych na scenie 
zaprezentowały się grupy taneczne: SAMAR 
pod kierunkiem Sary Matelskiej oraz ucznio-
wie SP w Jaczowie pod opieką artystyczną 
Pauliny Wolanin.

W dniu 23 listopada w szkole w Jaczowie odbyła się VI Gala Talentów poświęcona 
najzdolniejszym uczniom gminy Jerzmanowa. Zaproszenia na uroczystość otrzymało 
133 młodych ludzi oraz ich rodzice.

Z Krainy Marzeń  
– czyli co słychać u przedszkolaków

WIEŚCI SZKOLNE

Na początku października uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci w poczet 
członków SKO. Dzięki współpracy z Bankiem Spółdzielczym dzieci, oprócz książeczek 
otrzymały również drobne upominki. Uczniowie mogą już zacząć oszczędzać na swoje 
wymarzone wakacje. Okazało się, że zajęcia poświęcone oszczędzaniu przydały się również 
starszym kolegom. 

Życzymy wszystkim jak najwięcej środków na ich pierwszym rachunku bankowym:)

W Krainie Marzeń dzieje się jak zawsze wiele! 5 października odbyło 
się spotkanie z Panią Lucyną Słowińską – podziękowano jej za długoletnią 
współpracę. 10 października nasze przedszkolaki wzięły udział w uroczystej 
sesji Gminy Jerzmanowa połączoną z nadaniem honorowego tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa. 12 października świętowaliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej wraz z Wójtem Gminy, Radą Rodziców, emerytami 
oraz pracownikami przedszkola. 24 października przy współpracy 
Gminnej Biblioteki zorganizowali teatrzyk o Koziołku. Nie obyło się też bez 

świętowania 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 6 listopada 
– konkurs piosenki patriotycznej w ramach projektu realizowanego przez 
przedszkole „Przedszkole młodych patriotów”, 9 listopada braliśmy 
udział w akcji „Rekord dla Niepodległej” – wspólnie z dziećmi, rodzicami  
i pracownikami UG śpiewaliśmy hymn narodowy. Duże, małe, kolorowe, 
puchate i mięciutkie – pluszowe misie opanowały Przedszkole 23 listopada. 
„Przybyły” ze swoimi małymi właścicielami, aby bawić się, świętować Święto 
Pluszowego Misia pod hasłem „Mały miś wiersze recytuje dziś”. 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Jerzmanowej

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
PRZYJMUJE NOWYCH CZŁONKÓW!

Rozstrzygnięcie dyktanda

Konkursowi patronował wójt Lesław Golba. O honorowy tytuł Jerzmanowskiego 
Mistrza Ortografii 2018 walczyło 79 osób w trzech kategoriach: klas IV – VI, VII – VIII 
oraz gimnazjum i w kategorii open. Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród było jednym 
z punktów programu obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości, a laureaci 
do ostatniej chwili nie znali wyników. Jury w składzie p. Anna Ścigała i Zofia Głowacka 
wytypowało następujących zwycięzców:
W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych: I miejsce – Martyna Książek, II miejsce – 

Kacper Pręga, III miejsce – Alan Polasik
W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych i III gimnazjum: I miejsce – Marcel 

Zachoszcz, II miejsce – Mateusz Cichocki, III miejsce – Jakub Walendowski
W kategorii open: I miejsce – Magdalena Kasprzyk, II miejsce – Agnieszka Budziszewska, 

III miejsce – Joanna Przytulska
Gratulujemy wygranych! Dziękujemy za wsparcie Związkowi Gmin Zagłębia Miedziowego

18 października 2018r. Gminne Centrum Kultury przeprowadziło dyktando gminne. Tegoroczne hasło 
ortograficznego konkursu brzmiało „Językowe potyczki z historią w tle” i dostarczyło sporą dawkę 
rywalizacyjnych emocji oraz wiedzy o historii Polski i bohaterach narodowych z czasów walk o niepodległość.

Z dumą ogłaszamy, iż uczennica klasy 6a, Karolina Król, została laureatką 
międzywojewódzkiego konkursu „Listy do przyszłości”. Organizatorami wydarzenia są: 
Zamek Królewski na Wawelu i TAURON. 100 najlepszych listów napisanych przez uczniów 
szkół podstawowych znajdzie się w kapsule czasu umieszczonej na Wzgórzu Wawelskim. 
Konkurs jest elementem projektu „Wawelska Kapsuła Czasu z okazji obchodów 100-lecia 
odzyskania niepodległości przez Polskę”. 

Na konkurs nadesłano 12300 prac z czterech województw. Spośród wszystkich 
zgłoszonych prac komisja konkursowa wybrała 100 finalistów. 

7 listopada w Krakowie nastąpiło uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu 
„Listy do przyszłości”. Karolinka wraz z opiekunką Barbarą Tuczyńską oraz dyrektor szkoły 
panią Mariolą Tuz uczestniczyła w tej podniosłej uroczystości. 

Karolinie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

WIELKI SUKCES UCZENNICY ŻE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W JERZMANOWEJ!

https://zgzm.pl/
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Uczniowie naszej szkoły zdobyli tytuł ekobohaterów, a szkoła pamiątkową tablicę. 
Uczniowie SP im. Jana Pawła I I w Jerzmanowej uczestniczyli w projekcie 

ekologicznym organizowanym przez ZGZM. Uczestnicy, oprócz zdobycia wiedzy  
z dziedziny segregowania odpadów, gromadzili gwiazdki, które zamieniły się w pamiątkową 
tablicę. Teraz już wszyscy wiedzą, że tu uczą się ekobohaterów:) koordynatorem projektu 
była p. Barbara Tuczyńska. 

Jest to trzecia edycja Programu Edukacyjnego pn. „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego 
organizatorem jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Program skierowany jest do uczniów 
i nauczycieli szkół, przedszkoli publicznych i niepublicznych na terenie Dolnego Śląska. Partnerami 
programu są m. in. Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka 
Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej 
Górze, Pogotowie Ratunkowe w Legnicy, Pogotowie Ratunkowe w Wałbrzychu, Dolnośląskie 
Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Związek 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP, WORD we Wrocławiu, WORD w Legnicy, WORD w 
Wałbrzychu, Regionalny Oddział KRUS we Wrocławiu, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 KS 

Commando, Grupa Ratownictwa Specjalistycznego OSP Starówka, Urząd Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Fundacja Edukacji Dla Bezpieczeństwa i Cyberbezpieczeństwa i inni. Program został objęty 
patronatem medialnym TVP Wrocław oraz naukowym Zakładu Socjologii Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Celem Programu jest propagowanie działań, mających na celu podniesienie świadomości z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa, 
wśród uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. Po zakończeniu Programu, dzieci i młodzież będą wyposażone w pakiet umiejętności, które 
pozwolą im na poruszanie się we współczesnym świecie, a także pozwolą odpowiednio reagować na niebezpieczeństwa i zagrożenia. Wartością 
dodaną będzie możliwość poznania specyfiki działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Wśród proponowanych obszarów realizacji 
Programu znajdą się m. in. takie tematy jak: bezpieczny Internet, pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze, bezpieczny wypoczynek, problematyka 
oszustw domowych, zagrożenia bezpieczeństwa w sytuacjach niespodziewanych (pożar, powódź), ochrona danych osobowych, problematyka 
uzależnień, bezpieczne środowisko, terroryzm i elementy obronności. W tegorocznej edycji Programu, szczególny nacisk położony jest na tematykę 
cyberbezpieczeństwa. W obszarach tematycznych, realizowanych przez każdą placówkę, zostaną uwzględnione działania mające na celu podniesienie 
świadomości z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Uczniowie klas młodszych naszej szkoły uczestniczyli w kampanii społecznej 
„Krokusowa Rewolucja”. Idea dotarła do nas z województwa zachodniopomorskiego. 
Tamtejsi uczniowie, wolontariusze, społecznicy i wszyscy zainteresowani wspólnie sadzą 
krokusy, ucząc się przy okazji ekologicznych i prospołecznych zachowań. Dzięki współpracy 
z propagatorem akcji p. Sylwiuszem Mołodeckim oraz jego firmie „Zielone ogrody” ze 
Szczecina, nasi uczniowie również mogli aktywnie włączyć się w realizację programu. 

Żywa lekcja ekologii w terenie, to okazja do utrwalenia wiadomości z zakresu 
gospodarowania odpadami. Uczniowie, kreując przestrzeń wokół szkoły, stają się za nią 
współodpowiedzialni. Poczucie sprawczości oraz zastosowanie zdobytych wiadomości  
w praktyce to wartości dodane tej akcji. 

Działania uczniów powiązane są z realizacją programu Bezpieczny Dolnoślązak. 

9 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej odbyły 
się wyjątkowe obchody stulecia odzyskania niepodległości. W uroczystości uczestniczyli 
zaproszeni goście – Wójt Gminy Jerzmanowa pan Lesław Golba oraz Przewodniczący 
Rady Gminy p. Stanisław Kozakowski.

Podczas brawurowo poprowadzonej przez uczniów klasy VII b lekcji historii 
uczniowie, nauczyciele i zaproszeni goście mieli możliwość przypomnieć sobie, jak długą  
i skomplikowaną drogę przemierzyli nasi przodkowie dążąc do odzyskania niepodległości.

Apel uświetniony został przez występy szkolnego chóru klas IV-VI, natomiast żywiołowy krakowiak w wykonaniu uczniów klas IV dodał 
uroczystości radosnego charakteru.

Organizatorkami uroczystości były nauczycielki szkoły – p. Grażyna Wyrwas, p. Beata Janowska i p. Magdalena Matylek

JESTEŚMY EKOBOHATERAMI!

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II 
W JERZMANOWEJ UCZESTNICZY W PROGRAMIE 
„BEZPIECZNY DOLNOŚLĄZAK”- ROK SZKOLNY 2018/2019

KROKUSOWA REWOLUCJA DOTARŁA DO SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W JERZMANOWEJ!

WYJĄTKOWE OBCHODY STULECIA 
ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

Konkurs składał się z 2 etapów: okręgowego, organizowanego przez senatorów w swoich 
okręgach wyborczych, oraz ogólnopolskiego w Senacie. Nasza uczennica Julia Saja została laureatką 
etapu okręgowego w kategorii „Szkoła ponadpodstawowa” i wzięła udział w ceremonii wręczenia 
nagród w konkursie ogólnopolskim, która odbyła się 7 maja 2018 r. w Senacie w Warszawie.

10 listopada 2018 r. w Muzeum Miedzi w Legnicy otwarto wystawę, na której obejrzeć 
można wszystkie 97 prac nadesłanych w styczniu 2018 r. na konkurs. Uczestniczki konkursu oraz 
ich opiekunka pani Magdalena Łojko otrzymały w zeszłym tygodniu zaproszenia na otwarcie tej 
wystawy. Potrwa ona tylko do końca listopada. Warto dodać, że na okładce zaproszeń wysłanych 
do wszystkich uczestników konkursu widnieje reprodukcja pracy Julii Sai. Jeszcze raz składamy 
Julii serdeczne gratulacje!

„Orzeł Biały – nasza duma”

XXIV OGÓLNOPOLSKI KONKURS HISTORYCZNY

ŚWIĘTOWALI DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

II FESTIWAL PIOSENKI 
PATRIOTYCZNEJ I ŻOŁNIERSKIEJ

Do konkursu zgłosiło się 14 uczniów, którzy chcieli sprawdzić swoją wiedzę historyczną.
Aby awansować do kolejnego etapu, trzeba było uzyskać co najmniej 75% punktów możliwych do zdobycia. Najlepszy w Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie okazał się uczeń klasy III gimnazjum Jakub Walendowski, który zdobył aż 85% punktów. Jakub będzie 
reprezentował naszą szkołę w II etapie rejonowym, który odbędzie się 13 grudnia 2018 roku. Warto przypomnieć, że Jakub w ubiegłym roku uzyskał 
tytuł finalisty tego konkursu docierając do III etapu wojewódzkiego. W tym roku liczymy na powtórkę i trzymamy kciuki!!!

Wiele miłych słów skierowanych do pracowników naszej szkoły powiedział Wójt Gminy 
Jerzmanowa pan Lesław Golba oraz zaproszeni goście. Nagrodę Wójta Gminy Jerzmanowa 
otrzymali: pani Wioletta Olejnik, pani Katarzyna Mońka, pani Katarzyna Kaczocha, pani Julita Zwolińska i pani Justyna Nowak. Gratulowano także pani 
Irenie Wołczyńskiej, która w tym roku obchodzi jubileusz 30 lecia pracy zawodowej oraz pani Zofii Głowackiej i pani Reginie Berkowicz za wyróżnienie 
„Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”. Po części oficjalnej uczniowie kl. VI a i VII a wraz z kołem wokalnym zaprezentowali program artystyczny, który 
przedstawiał kabaretowe spojrzenie na szkolną rzeczywistość. Opiekę artystyczną i merytoryczną apelu pełniła pani Aneta Kantowicz.

W dniu 7 listopada 2018 r. w Klubokawiarni Piętro we Wschowie odbył się II Festiwal Piosenki 
Patriotycznej i Żołnierskiej z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uczennice 
naszej szkoły Natasza i Lena Mysłowskie wzięły w nim udział. Lena otrzymała wyróżnienie w kategorii 
soliści 10-12 lat (roczniki 2008-2006). Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

W ubiegłym roku szkolnym uczennice naszej szkoły: Julia Saja (3a gimnazjum), Jagoda Chodorowska  
(3a gimnazjum) i Faustyna Sokalska (7a szkoła podstawowa) wzięły udział w ogólnopolskim konkursie „Orzeł 
Biały – nasza duma”. Konkurs organizowany był w związku z przypadającą w tym roku 100. rocznicą odzyskania 
przez Polskę niepodległości. W ramach jubileuszowych obchodów, pod patronatem marszałka Senatu RP, 
Kancelaria Senatu zorganizowała ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”, adresowany do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całym kraju. Tematem prac konkursowych było polskie 
godło, począwszy od Mieszka I do czasów współczesnych.

6 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole I etap szkolny XXIV Ogólnopolskiego Konkursu 
Historycznego im. majora Marka Gajewskiego ,,Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  
w latach 1939-1948. W walce o wolną Polskę”. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:  
klasy gimnazjum i klasy szkoły podstawowej.

12 października wszyscy pracownicy szkoły świętowali Dzień Edukacji 
Narodowej. Tego dnia odbył się uroczysty apel, podczas którego Pani 
Dyrektor Wioletta Olejnik podziękowała nauczycielom za trud pracy 
dydaktyczno-wychowawczej i zaangażowanie, które często wykracza 
poza zasięg obowiązkowych zajęć. 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie 
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I MIEJSCE W PÓŁFINAŁACH POWIATOWYCH 
SZKOLNEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO 
W MINI PIŁCE KOSZYKOWEJ CHŁOPCÓW

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO 2018

MECZ IV LIGI LEGNICKIEJ W TENISIE STOŁOWYM 
ROZEGRANY

22 października 2018 r. reprezentacja  Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie brała udział w turnieju mini 
piłki koszykowej chłopców. Tego dnia udaliśmy się w składzie: Bartosz 
Baran, Dawid Piątek, Tomasz Hara, Rober Jankowski, Jan Wolski, 
Michał Kociałkowski, Oskar Uzarowski i Radosław Pawłowski do 
Szkoły Podstawowej w Przedmościu, która była organizatorem półfinału 
powiatowego rozgrywek. Podczas całych zawodów rozegraliśmy pięć 
spotkań w tym czterokrotnie odnosiliśmy zwycięstwa i raz ponieśliśmy 
porażkę z gospodarzami. Rzuciliśmy w turnieju 49 pkt, tracąc przy 
tym 14 pkt. Takie wyniki natomiast przełożyły się na wygraną w 
turnieju. Chłopcy podeszli do samej gry bardzo zmotywowani, a dobra 
współpraca na boisku i chęć wygranej w znacznym stopniu przyczyniła 
się do końcowego sukcesu. Gratulacje dla całego zespołu.

Przegląd sportowy

8 grudnia 2018r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej rozegrany został cykliczny ,,Mikołajkowy” turniej tenisa stołowego, 
zorganizowany przez Szkołę Podstawową i Gminny Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół”. W turnieju wzięło udział 25 zawodników i zawodniczek. 
Sponsorami turnieju byli: U.G.Jerzmanowa, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, B.S. Głogów, Bar Bud Jerzmanowa.
Specjalny puchar dla najlepszej zawodniczki ufundowała Pani Mariola Tuz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, a puchar dla najlepszego 
zawodnika turnieju ufundował Wójt Gminy Pan Lesław Golba. Zawodnicy rywalizowali w kilku kategoriach wiekowych.

W poszczególnych kategoriach zwyciężali:
Młodzik: 1. Marcin Badowski, 2. Stawicki Szymon, 3. Jacak Wojciech.
Młodziczki: 1. Trawicka Malwina, 2. Michalina Dereń.
Kadet: 1. Żukowski Mateusz, 2. Sokołowski Wojciech, 3. Bęben Jakub
Juniorki: 1. Wiktoria Walowska, 2. Agata Polak.
Senior: 1. Mateusz Walowski, 2. Zygmunt Górski, 3 Grochala Wojciech.
Najlepszą zawodniczką została Wiktoria Walowska z Jerzmanowej, 
a najlepszym zawodnikiem został Mateusz Walowski z Jerzmanowej.
Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze pod okiem sędziów: 
B. Francug, M.Marszałka, B.Jemioło, W. Zawickiego.

W trakcie zawodów zawodnicy i kibice mieli zapewnione napoje, 
słodycze i owoce ufundowane przez sponsorów.

Na zakończenie zawodów Dyrektor SP w Jerzmanowej Mariola Tuz oraz Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba wręczyli uczestnikom 
puchary, medale i dyplomy.

1 grudnia 2018 r.w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej, w szóstej kolejce IV ligi legnickiej w tenisie 
stołowym spotkały się niepokonane w rundzie jesiennej drużyny 
GUKS ,,Sokół” Jerzmanowa i GLKS Jaworzyna Śląska II. 
Mecz zapowiadał się na bardzo wyrównany i zacięty. Po kilku 
pojedynkach jednak tenisiści stołowi ,,Sokoła” wyraźnie zaczęli 
prowadzić w meczu. Po grach deblowych GUKS prowadził już 5:1 
i do końca meczu oddali przeciwnikom tylko dwa sety. Ostatecznie 
GUKS ,,Sokół” gładko wygrał 10 : 1. Punkty dla drużyny zdobyli: 
Przemysław Rybikowski 3,5, Horniak Grzegorz 1,5, Górski 
Zygmunt 2,5 i Mateusz Walowski 2,5. 

Drużyna ,,Sokoła” jest na najlepszej drodze do ponownego  
awansu do III ligi.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ EDYCJI REGIONALNEJ 
XXI DOLNOŚLĄSKIEGO FESTIWALU NAUKI 
W POWIECIE GŁOGOWSKIM

ŻYWA LEKCJA HISTORII

SZKOLNY KONKURS PIOSENKI PATRIOTYCZNEJ

WYCIECZKA JĘZYKOWA „YouthMaster”

Podczas spotkania koordynator regionalny DFN w Głogowie, pani Urszula Zięba, 
przedstawiła sprawozdanie, w którym przedstawiła kilka ważnych liczb: w organizacji 
XXI DFN wzięło udział 32 organizatorów, odbyło się 230 imprez, zaangażowano ponad 
300 animatorów i 8913 uczestników. Dziękując za pracę i popularyzację Festiwalu  
w naszym regionie, Starosta Głogowski Jarosław Dudkowiak oraz Prezydent Głogowa 
Rafael Rokaszewicz, wspólnie z wiceprezydent Bożeną Kowalczykowską, wręczyli 
organizatorom dyplomy i podziękowania.

Warto podkreślić, że Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza  
w Jaczowie jest jedyną szkołą wiejską włączającą się w działania Dolnośląskiego 
Festiwalu Nauki. W tę edycję zaangażowało się ponad 20 nauczycieli, którzy  
dla 245 uczniów zorganizowali niesamowitą podróż przez ostanie stulecie Polski Niepodległej. Goszczono również wykładowcę  
Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu.

Z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyła się w naszej szkole żywa lekcja 
historii poprowadzona przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów. Członkowie Stowarzyszenia w ciekawy 
sposób opowiedzieli o drodze Polski do Niepodległości, zaprezentowali mundury wojskowe oraz broń, jaką 
posługiwali się Polacy w walce z wrogiem. 

Zajęcia nie tylko rozbudziły wśród młodzieży patriotycznego ducha, ale także uczyły szacunku dla 
tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Szkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej wpisał się na stałe w kalendarz naszych szkolnych 
uroczystości. Zazwyczaj laureaci naszego konkursu mają zaszczyt uświetnić gminne uroczystości 
związane ze Świętem Odzyskania Niepodległości. Tak też będzie w tym roku z jedną małą różnicą. 
Otóż nasz szkolny konkurs jest zarazem etapem eliminacyjnym do Gminnego Konkursu Piosenki 
Patriotycznej pod hasłem „Z młodej piersi się wyrwało”. Dzisiaj, 16 października, mieliśmy 
przyjemność wysłuchać pięknych interpretacji utworów znanych, tradycyjnych, ale również 
całkiem nowoczesnych zaliczanych do repertuaru pieśni patriotycznych. Serdecznie dziękujemy 
uczestnikom za atmosferę historycznych wspominków, za wrażenia artystyczne jak również  
za emocje, w których mogliśmy towarzyszyć naszym miłym młodym artystom. Gratulujemy 
godnej postawy.

W dniach 24.09.2018 – 28.09.2018 grupa młodzieży z klas VII, VIII i III gimnazjum miała przyjemność uczestniczyć w wycieczce językowej 
„YouthMaster – Akademia Młodych Osobowości” w Marianówce koło Bystrzycy Kłodzkiej. Szkolenie zorganizowane zostało przez Europejskie 
Forum Młodzieży we współpracy z CareerChangeWales – Training Academy z Cardiff w Wielkiej Brytanii. W ciągu pięciu dni uczniowie naszej 
szkoły uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy goszczonych przez EFM. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim, gdyż 
wolontariusze pochodzili z różnych krajów (Argentyny, Portugalii, Malty oraz Urugwaju). Program szkolenia obejmował 9 bloków tematycznych: 
oczekiwania i obawy, komunikacja werbalna i niewerbalna, podejmowanie wyzwań, które zwiększają produktywność, konflikt i trudne sytuacje, 
rozwój umiejętności negocjacji, praca w grupie, efektywne zarządzanie czasem, twórcze myślenie, motywacja. Zajęcia przebiegały w bardzo miłej 
atmosferze. Uczniowie przygotowywali krótkie scenki na wybrany temat, tworzyli prezentację, 
obmyślali projekt wybudowania mostu, na papierze konstruowali urządzenia, pisali CV  
w języku angielskim. Całość zajęć przeplatały gry i tzw. energizery: fruitsalad, the sunisshinning, 
castle, „mancza”. Każdego dnia wolontariusze również prezentowali kraj, z którego pochodzą. 
Uczniowie dowiadywali się ciekawych i szokujących rzeczy. Czas minął szybko i przyjemnie,  
a i nasi uczniowie byli zadowoleni, choć napracowali się, co niemiara. Na zakończenie 
przedstawiono Wolontariat Europejski, oferty wyjazdów, staży, praktyk i wymian zagranicznych 
dla młodzieży Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. Ostatnie chwile młodzież 
wytańczyła w rytm „Belgijki” a każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa w obozie 
szkolno-językowym. – Mam nadzieje, że uczniowie przekonali się że nie taki język angielski 
straszny jak go malują, a przede wszystkim zrozumieli, że umiejętność posługiwania się nim jest 
przydatna – mówi Katarzyna Szabelek. 

23 października 2018 r. w Sali Rajców głogowskiego Ratusza odbyło się podsumowanie działań edycji 
regionalnej XXI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Powiecie Głogowskim. Szkołę Podstawową im. Henryka 
Sienkiewicza w Jaczowie reprezentowały pani dyrektor Wioletta Olejnik i koordynator szkolny Festiwalu 
pani Zofia Głowacka.
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