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Na mocy aktu notarialnego podpisanego w kwietniu br.  
w kancelarii notarialnej we Wrocławiu Gmina Jerzmanowa stała się 
właścicielem trzech działek (547/22, 547/124 i 547/170) przy Pomniku 
„Ludziom Ziemi” w Jerzmanowej oraz 6 działek drogowych w czterech 
miejscowościach gminy. 

Procedury związane z nieodpłatnym przekazaniem tych 
terenów trwały trzy lata – Uwarunkowane było to toczącym się tak długo 
postępowaniem sądowym pomiędzy ANR a poprzednim dzierżawcą 
gruntów przy Pomniku – tłumaczył na sesji Wójt Gminy Lesław Golba. 
Jednak dzięki poczynionym staraniom oraz cierpliwości nasza Gmina 
wzbogaciła się o 9 działek. Wszystkie działki zostały przekazane nieodpłatnie 
na rzecz Gminy przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Otrzymane 
tereny pozwolą na realizację planowanych inwestycji sportowo-
rekreacyjnych oraz drogowych – kontynuował Wójt Golba.

Zgodnie z umową planowane inwestycje mają zostać 
zrealizowane do 2026 r. Na działkach przy Pomniku „Ludziom 
Ziemi” w Jerzmanowej zgodnie z koncepcją zagospodarowania 
terenu w przeciągu 9 najbliższych lat powstaną korty tenisowe, 
skatepark z lodowiskiem, wieża widokowa oraz teren rekreacyjny 
dla mieszkańców naszej Gminy. Ze względu na swoje położenie 

cała inwestycja będzie bardzo dobrze wyeksponowana. – Chcemy, aby 
rozpoczęcie inwestycji zaczęło się już w przyszłym roku od opracowania 
kosztorysowego i koncepcyjnego planu – kontynuował Wójt. 

Agencja przekazała Gminie jeszcze 6 działek drogowych  
w miejscowościach Jerzmanowa, Kurów Mały, Łagoszów Mały oraz 
Maniów pozwalających na dojazd m. in. do pałacu w Jerzmanowej, 
ul. Parkowej w Jerzmanowej, budynku wielorodzinnego w Maniowie, 
nowo budowanej świetlicy wiejskiej w Łagoszowie Małym oraz działek 
budowlanych w Kurowie Małym.

„Wspólnie trzymajmy kciuki za powodzenie powyższych inwestycji”.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2017 Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej wprowadza się Społeczną Radę Programową, która ma być 
głosem doradczym Dyrektora GCK. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do zgłaszania swoich kandydatur.

Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 
2017 r. siedziba Poczty Polskiej w Naszej 
Gminie została przeniesiona do budynku  
w m. Jerzmanowa przy ul. Głogowskiej 6

Godziny pracy:
poniedziałek – czwartek   8.00 – 14.00

piątek   14.00 – 20.00

Od dnia 25 kwietnia 2017 r. mieszkańcy Gminy Jerzmanowa 
mogą skorzystać z programu bezpłatnego czipowania psów. Akcja potrwa 
do wyczerpania limitu czipów. Koszt zabiegu znakowania czworonoga  
w całości pokrywany jest z budżetu Gminy Jerzmanowa. Podczas wizyty  
u weterynarza właściciel psa powinien jedynie okazać swój dowód osobisty 
oraz książeczkę szczepień zwierzęcia. 

Zabiegu wszczepienia czipa swojemu pupilowi można dokonać 
w Gabinecie Weterynaryjnym Krzysztof Sroka w Jerzmanowej  
ul. Poziomkowa 5, od poniedziałku do piątku w godz. 17.00 – 19.00.

Osoby, które zdecydują się na wykonanie zabiegu znaczenia 
swojego czworonoga  zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/192/2016 Rady Gminy 
Jerzmanowa z dnia 21.10.2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki 

opłaty od posiadania psów będą zobowiązane do uiszczenia jedynie 50% 
ww. opłaty – wynoszącej 15 zł rocznie za zaczipowanego psa.

Wprowadzone zmiany mają poprawić komunikację między 
Głogowem a Jerzmanową. – Nasi mieszkańcy w znacznej części do-
jeżdżają do pracy i szkół w Głogowie, dlatego podjęliśmy starania, aby 
autobus dojeżdżał również do Jerzmanowej. Taka zmiana jest korzystna 
zwłaszcza dla osób nieposiadających własnego samochodu i zdanych na 
komunikację publiczną – mówił Wójt Lesław Golba. Z nowego połączenia 
z radością skorzystają również mieszkańcy Głogowa dojeżdżający do 
pracy w urzędzie, jednostkach podległych bądź szkołach na terenie 
Naszej Gminy, czy tacy którzy odwiedzają tutaj rodzinę lub znajomych. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców władze obu Gmin 
podjęły decyzję o wydłużeniu kursów linii nr 52. Obecnie tą linią można 
było dojechać najdalej do Smardzowa. Od 1 czerwca trasa autobusu 52 
zostanie wydłużona o około 3,5 km – do Jerzmanowej. W związku z tym 
zmieniły się również godziny kursów.

Odjazd autobusu z przystanku Plac Tysiąclecia w Głogowie: 
6:25, 14:40, 16.00 w dni robocze, a w soboty o 8:27. 
Odjazd autobusu z Jerzmanowej do Głogowa: 
7:11, 15:15, 16:55 w dni robocze i o 9 w soboty

Nowe rozkłady jazdy zostaną udostępnione na poszczególnych przy-
stankach 31 maja. Będą też dostępne na stronie internetowej Komunikacji 
Miejskiej w Głogowie (www.km.glogow.pl). Należy dodać, że autobus 
kursuje w trakcie roku szkolnego. 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.160.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia 2016 r., 
od dnia 2 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa.

 poniedziałek, wtorek, czwartek 7:15 - 15:15 
 środa 7:15 - 16:15 
 piątek 7:15 - 14:15 

Powołanie Społecznej Rady Programowej

Cierpliwość popłaca!

Mieszkańcu zyskaj podwójnie!

DojeDzie Do jeRzManowej

Na taką wiadomość mieszkańcy Gminy, a zwłaszcza miejscowości Jerzmanowa czekali 
3 lata. 7 kwietnia 2017 r. Agencja Nieruchomosci Rolnych przekazała na rzecz Gminy 
Jerzmanowa tereny z przeznaczeniem na inwestycje sportowo-rekreacyjne.

Od 1 czerwca podmiejskim autobusem linii 
nr 52 dojedziemy z Głogowa nie tylko do 
Smardzowa, ale i do Jerzmanowej. 

Gminne Centrum Kultury zaprasza do współpracy w ramach Społecznej Rady 
Programowej osoby wykazujące się społecznym zaangażowaniem w sprawy kultury, 
czytelnictwa, integracji oraz posiadające wiedzę nt. statutowych celów GCK. 

http://www.km.glogow.pl
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PoRzĄDeK woKÓŁ PaŁaCU

Bo drogi mają być bezpieczne…

inwestycje melioracyjne

Powszechnie wiadomo, że warunki atmosferyczne oraz 
działania podejmowane w ramach zimowego utrzymania dróg  
niejednokrotnie odbiją się niekorzystnie na kondycji i stanie nawierzchni 
dróg. W związku z powyższym po sezonie zimowym podejmowana jest 
rokrocznie akcja pozimowego przeglądu dróg na terenie naszej Gminy. 

W bieżącym miesiącu zakończono realizację zadania  
polegającego na naprawach cząstkowych dokonywanych na drogach  
asfaltowych oraz równaniu dróg gruntowych, które zostały wytypowane do 
tego zadania przez sołtysów. W ramach zadania dokonano ponadto naprawy 
poboczy wraz z ubytkami przy ul. Wspólnej w Kurowicach i Modłej.

W ramach środków tegorocznego budżetu Gminy Jerzmanowa 
dokonane zostaną również zadania poprawiające infrastrukturę 
melioracyjną. Podpisano już umowy na realizację zadania pn. „Konserwacja 
i odbudowa rowu nr Kw-7 w m. Zofiówka” oraz zadania pn. „Konserwacja 
rowu Kw-24 i naprawa przepustu rurowego w m. Potoczek”.

W ramach inwestycji wykonane zostaną prace polegające na 
wykoszeniu porostów gęstych, prac porządkowych, usunięciu namułu 
oraz oczyszczeniu namułów na przepustach rurowych. Ponadto w celu  
poprawy efektów oraz trwałości dokonywanych prac, oprócz prac 
porządkowych wykonanie zostanie również umocowanie skarp i dna 
kanałów poprzez wyłożenie płytami prefabrykowanymi.

Na terenie naszej Gminy powstaje coraz więcej miejsc 
do aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego na łonie 
natury. Kolejna świetna alternatywa dla „niedzielnej kanapy przed 
telewizorem” powstała w Potoczku. Możemy tam spędzić ciekawie 
popołudnie. 

W ramach wykonanych prac uporządkowano rozległy teren 
przy wigwamie, wykoszono trawy oraz wykarczowano dzikorosnące 
krzewy. Stworzono alejki edukacyjne, na których możemy zapoznać się 
ze zwierzętami domowymi oraz dziko żyjącymi w naszym sąsiedztwie. 
Spotkamy tam figurkę psa, dzika, krowy, jelenia oraz wiele innych 
większych i mniejszych zwierząt. Na zagospodarowanym terenie 

rozmieszczono również karmniki wraz z budkami lęgowymi dla ptaków 
oraz tablicę informacyjną dotyczącą miejscowości Potoczek. 

Ponadto zarówno miłośnicy pieszych wędrówek, jak i nordic 
walking mogą zaznajomić się z trasami dostępnymi na terenie naszej 
Gminy pozwalającymi na uprawianie tych aktywności fizycznych.  
W Potoczku swoje miejsce odnajdą również pasjonaci piłki siatkowej 
plażowej dzięki nowo powstałemu boisku.

Cały kompleks jest ogólnodostępny dla naszych mieszkańców 
oraz przyjezdnych gości. Zachęcamy serdecznie do rodzinnego  
odwiedzania parku rekreacyjnego oraz tworzenia pięknych wspomnień  
i spędzania wspólnych chwil wśród natury.

Dodatkową pozytywną informacją dotyczącą działek  
w Potoczku było pismo Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 
informujące o odstąpieniu żądania należności za niewykorzystanie 
działek zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie nieodpłatnego 
przekazania ww. gruntów. Ponad pół roku trwały starania Wójta Gminy 
Lesława Golby o to, aby Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu 
odstąpiła od zapłaty ponad 534.000 zł za działki w Potoczku przekazane 
w 2006 roku Gminie Jerzmanowa.

– Wyszliśmy z całej tej sprawy jako Gmina obronną ręką 
bez uszczerbku na finansach gminy. Uważam za dużą wartość dodaną 
ostatnią dobrą współpracę z właścicielami działek, tzn. Stowarzyszeniem 
„Dom w Głogowie” i Stowarzyszeniem „Wzgórza Dalkowskie” w kwestii  
zagospodarowania i urządzenia całego terenu. Możemy się dzisiaj wspólnie 
z nimi chwalić tym terenem dając jako przykład dobrej współpracy oraz 
przemyślanego i ciekawego zagospodarowania terenu po byłym PGR  
– powiedział Wójt Lesław Golba podsumowując wykonane w Potoczku prace.

Dobiega końca budowa parkingu przy Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej oraz budynku po dotychczasowym 
gimnazjum, który od września 2017 r. będzie drugim budynkiem 
edukacyjnym Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. 
Dojeżdżający do pracy nauczyciele oraz rodzice dowożący i odbierający 
uczniów we własnym zakresie nie będą się już musieli martwić 
gdzie bezpiecznie zaparkować swój samochód.

Dzięki inwestycji poprawi się komfort osób od-
wiedzających nasze szkoły. Parking będzie dawał możliwość 
swobodnego zaparkowania 41 samochodów. Ponadto będzie 
oświetlony i ogrodzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczniów, które jest priorytetem. Przypomnijmy, że dzięki 
tej inwestycji dojazd do szkół możliwy będzie zarówno od  
ul. Głogowskiej  jak i ul. Ogrodowej. Przy realizacji tej inwestycji 

udało się również rozwiązać trzy inne sprawy. Skablowana została linia 
telekomunikacyjna przechodząca na tym terenie, zlikwidowano potężny 
zbiornik bezodpływowy znajdujący się na terenie manewrowym autobusu 
szkolnego oraz usunięto słup telekomunikacyjny stojący na chodniku  
i ograniczający przestrzeń przy wjeździe na teren szkoły.

GMinne inweSTYCje

Budowa parkingu przy szkołach 
w jerzmanowej

Rekreacyjny Potoczek!

Prace drogowe w Maniowie już na finishu

złożona inwestycja przy ulicach Smardzowskiej, 
Głównej i Cisowej

Remont mostu na skrzyżowaniu 
ul. Szkolnej i ul. Głównej w jaczowie

Sezon inwestycyjny w pełni. Inwestycje rozpoczęte wczesną wiosną powoli dobiegają końca, 
a tuż w ślad za nimi rozpocznie się realizacja kolejnych zadań zaplanowanych na ten rok. 
Przyjrzyjmy się bliżej temu, co w inwestycjach piszczy.

Jak informowaliśmy w poprzednim 
wydaniu jedną z licznych inwestycji zapla-
nowanych na rok 2017 jest remont trzeciego 
już mostu na Sępolnie w Jaczowie. Przetarg na 
realizację tego zadania wygrała Firma Zakład 
Inżynierii Lądowo-Wodnej „Jaz” z Kunic. Firma 
ta wykonywała już w gminie dwie inwestycje 
mostowe tj. remont mostu na ul. Polnej w Ja-
czowie oraz kładki przy kościele parafialnym. 

Firma „Jaz” pokazała się w naszej 
gminie z jak najlepszej strony. Poprzednie 

realizowane przez nią zadania zostały wy-
konane w terminie, solidnie i bez żadnych 
problemów. Można więc zakładać, że umowa 
zawarta 2 czerwca br. na remont kolejnego 
mostu również zakończy się sukcesem. Termin 
wykonania zadania 31 sierpnia 2017 r. Liczymy 
na sprawną realizację zadania. Towarzyszące 
inwestycji prace budowlane oraz zamknięcie 
dróg z pewnością spowoduje uciążliwości 
dla mieszkańców. Z góry przepraszamy za 
niedogodności i liczymy na wyrozumiałość.

Zgodnie z prognozami wykonawcy prace drogowe dotyczące przebudowy drogi gminnej 
nr 100527D w Maniowie zakończone zostaną przed czasem. Sprzyjające warunki atmosferyczne, 
sprawny zespół oraz dobra organizacja i plan pracy pozwoliły na taki efekt. W Maniowie wylana 
jest masa asfaltowa a na niej położono już warstwę ścieralną. Do wykonania pozostały wyłącznie 
chodniki i zjazdy. Termin umowny przewidywał zakończenie przebudowy drogi do 31 lipca 2017 r., 
tymczasem meta tuż tuż… – do odbioru zadania powinniśmy przystąpić już w tym miesiącu – 
mówił z zadowoleniem na sesji Rady Gminy Jerzmanowa Wójt - Lesław Golba.

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się już budowa obustronnych chodników przy 
ul. Smardzowskiej w Jaczowie. Inwestycja ta jest kompleksowa i zakłada również budowę oświetlenia 
od ul. Głównej do ul. Cisowej oraz budowę kanalizacji deszczowej z wykorzystaniem już częściowo 
istniejącego odcinka. Ponadto w ramach zadania przykryte zostaną rowy oraz zlikwidowane będą 
obustronne barierki przy styku z ul. Główną. Wykonane inwestycje wpłyną na poprawę komfortu  
i bezpieczeństwa mieszkańców Jaczowa oraz poprawę wizerunku miejscowości. 
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Podobnie jak w latach poprzednich gmina Jerzmanowa była 
patronem organizacyjnym imprezy. Jej nazwa mocno wybrzmiewała 
za sprawą zwycięskich sztafet szkolnych oraz w zaproszeniach na 
listopadowy VI Bieg Gęsi. W sobotę (22.04.) na starcie stanęli uczniowie 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Gminę 
reprezentowali uczniowie obu podstawówek, którzy mieli do pokonania 
w sztafecie 2.400 km oraz gimnazjaliści, których dystans obejmował  
6 zmian po 800 m. Spośród wszystkich sztafet najbardziej waleczne były 
sztafety dziewcząt i chłopców z SP w Jerzmanowej, obie zajęły 2 miejsca. 
Na podium tym razem nie stanęli uczniowie z SP w Jaczowie (V miejsce) 
i gimnazjaliści (chłopcy VI miejsce). Wszystkim uczniom gratulujemy 
odwagi w pokonywaniu trudnej trasy w chłodzie kapryśnej aurze. 

Cross Straceńców kształtuje charaktery – podkreślał Jerzy 
Górski, pomysłodawca i organizator imprezy – wymaga pokory, samo-
zaparcia i dobrej formy sportowej. Na starcie tegorocznego Crossu 
stanęło 603 biegaczy, którzy zgromadzonej widowni dostarczyli 
ogromnych emocji. Ilekroć obserwuję zawody jestem pełna podziwu 
dla wszystkich, którzy z radością wykrzykują ostatnie sekundy przed 
startem i potem docierają zmęczeni na metę, ale szczęśliwi. Nie dają się 
pokonać ani morderczemu wysiłkowi fizycznemu ani psychice, która 
może zawieść w obliczu trudności na trasie, a ma tu na myśli rowy z wo- 
dą, śliskie podbiegi, strome górki i ewentualne kontuzje – opowiada  
B. Reszczyńska. Jako pierwsi na starcie stanęli mali straceńcy, by sami lub 
pod opieką rodziców walczyć o najlepsze wyniki i medale. Potem kolejno 

startowali profesjonaliści: uczestnicy Biegu Miedziowego (dystans 7km), 
Biegu Srebrnego (dystans 14 km) i elitarnego Biegu Złotego (dystans 
21 km). Gratulujemy wszystkim zawodnikom wspaniałych osiągnięć. 
Szczególne słowa uznania kierujemy do zawodników z gminy Jerzmanowa, 
a przede wszystkim do najlepszych z najlepszych: Bieg Złoty: Emilii 
Błaszczyk (Jerzmanowa) – 3 miejsce, Grzegorza Jankowskiego (Jaczów) 
– 5 miejsce, Bieg Miedziowy: Roberta Walkowiaka (Modła) – 6 miejsce 
Podczas niedzielnych zawodów GCK na specjalnie przygotowanym 
stoisku promowało VI Bieg Gęsi, który odbędzie się 11 listopada 2017r. 
podczas Święta Niepodległości. Zachęcaliśmy zawodników do udziału 
w biegu częstując ich słodkimi piernikami z lukrowaną datą biegu, 
wręczaliśmy gadżety promujące gminę. Wielu zawodników z różnych 
części Polski zna Bieg Gęsi z udziału w nim lub z rekomendacji znajomych 
i co nas ogromnie cieszy bieg ten cieszy się uznaniem i wielu zawodników 
zaznaczyło go w swoich kalendarzach imprez – informuje B. Reszczyńska.

Źródło: GCK Jerzmanowa 

Właśnie w Jerzmanowej, na pierwszych 10 km wyścigu organizatorzy 
kolarskiej rywalizacji zorganizowali pierwszą tego dnia lotną premię. O specjalnie 
premiowane punkty walczyło 133 zawodników z 21 ekip m.in. z Kazachstanu, 
Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii. Polskę reprezentowały mi.in drużyny 
TC CHROBRY SCOTT GŁOGÓW, CCC SPRANDI Polkowice, DOMIN SPORT. 

W 20 minut po starcie z Głogowa jako pierwszy linię lotnej premii 
usytuowanej niedaleko urzędu gminy w Jerzmanowej przejechał Polak, Bartosz 
Warchoł z TEAM HUROM, który wraz z dwoma rywalami miał lekką przewagę 
nad peletonem. Kolarzom dopingowało zaledwie kilka osób, których nie zniechęciła 
deszczowa pogoda. Organizacyjnego wsparcia przy realizacji i promocji lotnej premii 
udzielili Wójt Gminy Jerzmanowa – Lesław Golba oraz Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej. Znaczącym elementem wsparcia wyścigu był udział strażaków 
z jednostek OSP w Jerzmanowej, Jaczowie, Bądzowie i Kurowie Małym, którzy 
zabezpieczali trasę. Serdecznie dziękujemy za pomoc .

Źródło: GCK Jerzmanowa

jeRzManowa 
na TRaSie wYśCiGU!

Bieg przetrwania, czyli 
Vii Cross Straceńców

VII Cross Straceńców, odbywający się na torze motocrossowym na Górkowie miał w tym roku 
bardzo dynamiczny przebieg. Przede wszystkim za sprawą pogody, a ściślej mówiąc chłodnego 
frontu, który targał namiotami, wiał, sypał gradem, ciął deszczem i tylko od czasu do czasu 
pozwalał słońcu wyjrzeć zza chmur.

Gmina Jerzmanowa stała się ważnym miejscem podczas  
III etapu 52. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego CCC 
TOUR – Grody Piastowskie. Trasa wyścigu liczącego 129,5 km 
prowadziła z Głogowa do Polkowic, obejmując m.in. miejsco-
wości gminy Jerzmanowa: Kurowice, Łagoszów Mały, Maniów, 
Jerzmanową i Kurów Mały. 

GRY ULiCzne – Poznaj jeRzManowĄ
Zaplanowane na sobotę (13.05) gry uliczne, które nie doszły 

do skutku wobec braku zainteresowania mieszkańców odbyły się trzy 
dni później, we wtorkowe, ciepłe popołudnie. Uczestnikami spotkania 
były dzieci pierwszokomunijne i ich rodzice oraz dziadkowie. Trudno 
było spodziewać się co nas czeka kiedy ks. Piotr na mszy komunijnej 
zapowiedział niespodziankę i poprosił nas o przyjście na kościelne 
spotkanie na sportowo – opowiada jeden z rodziców, który podobnie 
jak pozostali spodziewał się sprzątania po komunijnej uroczystości. 
Dzieci nie mogły doczekać się niespodzianki. Dysponując zasobami 
przygotowanymi na sobotnią imprezę zorganizowaliśmy piknik połączony 
z grami ulicznymi. Wzięło w nim udział ponad 50 osób – informuje 
dyrektor Barbara Reszczyńska. Kilkanaście 
pierwszych minut spotkania uwagę dzieci i ro-
dziców skupił na sobie p. Antoni Bok, znany 
głogowski przewodnik, który oprowadził grupę po 
najważniejszych miejscach. W sposób szczególnie 
ciekawy opowiedział o zabytkach i właścicielach 
dawnej Jerzmanowej. Zarówno dzieci jak dorośli 
dowiedzieli się m.in. rycerskich majątkach, 
tysiącach owiec wypasanych na jerzmanowskich 
łąkach, o wypoczynku serwowanym od stuleci 
przez Jerzmanową dla mieszkańców miasta i oko-
licznych miejscowości. Wisienką na torcie podczas 
wycieczki były anegdoty opowiedziane przez 
p. Antoniego. Z każdą kolejną chwilą impreza 
dostarczała nowych wrażeń. Uczestnicy otrzymali 
specjalne mapki autorstwa p. Celestyny Meryk, 

przewodniczki i miłośniczki nordic walking. Z mapkami podążali 
do poszczególnych miejsc wskazanych w wierszowanej łamigłówce. 
Pierwsze osoby, które dotarły do mety i najrzetelniej wykonały wszystkie 
zadania otrzymały nagrody ufundowane przez Gminę Jerzmanowa  
i Biuro Podróży SPORTUR w Głogowie. Po kilkukilometrowym 
dystansie (mapka zakładała odwiedzenie m.in. Pomnika Ludziom Ziemi, 
kościoła, pałacu, cmentarza oraz osiedla truskawkowego) dzieci i rodzice 
otrzymali poczęstunek: napoje oraz pieczoną w ognisku kiełbaskę. 
Piękna radość dzieci i wspaniałe emocje, a przede wszystkim świetna 
rodzinna zabawa – tak krótko można podsumować kulturalny projekt.

    Źródło: GCK Jerzmanowa

„Powojenna HiSToRia MÓwiona GMinY 
jeRzManowa” – PozYSKaLi FUnDUSze
Niezmiernie miło nam poinformować o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu 
pn. „Powojenna historia mówiona Gminy Jerzmanowa”. Gminne Centrum Kultury zgłosiło 
swój projekt do IX edycji konkursu w ramach programu operacyjnego „Patriotyzm Jutra” 
realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie. W tym roku 163 projekty 
otrzymały dotacje na łączną kwotę 4 mln złotych. Zainteresowanie tegoroczną edycją 
konkursu było bardzo duże. Zespół Sterujący programu rozpatrzył blisko 850 wniosków. 
Wybranym projektom przyznano dotacje od 5 tys. do ponad 50 tys. złotych. Nasza instytucja 
kultury otrzymała kwotę 22000 zł co stanowi 74 % łącznej wartości naszego przedsięwzięcia. 

Projekt „Powojenna historia mówiona Gminy Jerzmanowa” ma na celu ocalenie od zapomnienia relacji świadków 
powojennego osadnictwa na terenie Dolnego Śląska, w szczególności na ziemiach obecnej gminy Jerzmanowa. Efektem 
finalnym projektu będzie wydanie publikacji książkowej pt. „Pamiętniki, relacje i wspomnienia osadników rejonu obecnej 
Gminy Jerzmanowa (część 3)”. W realizację projektu włączeni zostaną uczniowie klas VI szkół podstawowych oraz uczniowie 
gimnazjum, zlokalizowanych na terenie gminy. Do ich zadań należeć będzie głównie: odnajdywanie wśród świadków 
powojennej historii osób chętnych do podzielenia się wspomnieniami oraz zbieranie zdjęć i dokumentów faktograficznych. 
Uczniowie zostaną do powyższych zadań przygotowani merytorycznie przez historyka – regionalistę, poprzez lekcje 
muzealne i wycieczkę edukacyjną. Wśród uczniów rozstrzygnięty zostanie konkurs, wyłaniający najlepiej napisane relacje 
lub wspominania pierwszych osadników. Zebrane materiały i nagrodzone prace staną się filarem do dalszych opracowań, 
którymi zajmie się autor poprzednich publikacji, Marek R. Górniak. Podsumowaniem projektu będzie spotkanie pod hasłem 
„Wieczór wspomnień”, podczas którego odbędzie się zarówno promocja publikacji jak i uhonorowanie dokumentalistów  
i pionierów. Realizacja projektu rozpocznie się już 27 kwietnia 2017 r. a zakończy w grudniu 2017 r. Należy dodać, że projekt 
jest kontynuacją rozpoczętej w 2012 roku serii publikacji dotyczących powojennej historii naszego regionu. Jak do tej pory 
pod patronatem i przy finansowym wsparciu Urzędu Gminy Jerzmanowa ukazały się dwie części książki pt. „Pamiętniki, 
relacje i wspomnienia osadników regionu obecnej gminy Jerzmanowa”. 

Źródło: GCK Jerzmanowa

II miejsce SP w Jerzmanowej chłopcy:  Oliwier Tomaszewski, Jakub Pindel, 
Wojciech Królak, Filip Malinowski, Bartosz Paryż, Bartosz Piekarski 

II miejsce SP w Jerzmanowej – dziewczynki: Zofia Niedośpiał, Marianna 
Janusz, Hanna Śmigaj, Diana Beylkanska, Agata Polak, Klaudia Karwatka
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Wizyta u państwa Iwanickich związana była z realizacją filmu pt. 
„Bohaterowie” opowiadającego o pasjonatach ratujących dolnośląskie zamki, 
pałace i dworki. A może Państwo macie jakieś sugestie dotyczące ludzi i miejsc, 
które warto by utrwalić w naszym filmie? Zapraszamy do kontaktu z Gminnym 
Centrum Kultury w Jerzmanowej i zgłaszania wszelkich sugestii. 

Ale czytanie trzeba polubić. W ramach obchodów Światowego Dnia Książki zachęcaliśmy do tego przed-
szkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Gminy Jerzmanowa. Dzieci wzięły udział w lekcjach bibliotecznych, których 
tematem przewodnim była książka – jej historia, obecna forma, powstawanie. Uczestnicy dobrze się bawili, wykonując pracę 
średniowiecznego skryby, drukarza, ilustratora. Uczestnikom podobał się również przegląd publikacji dedykowanych dla 
różnych grup wiekowych – od niemowlaków do nastolatków oraz nowoczesnych form książki: audiobooków, ebooków. 
Mamy nadzieję, że dzieciom zajęcia zapadną w pamięć i skłonią do sięgnięcia po książkę.

Na spotkanie z autorem zaprosiliśmy szczególnie drogich nam czytelników: grupę przedszkolaków z Jerzmanowej oraz dzieci z oddziału 
przedszkolnego i klas I-III z Jaczowa. Pan Michał w przystępny i bardzo interesujący sposób opowiedział dzieciom jak rozpoczęła się jego przygoda z pisaniem. 
Okazało się, że prawdziwą czytelników pojawił także wtedy kiedy autor książki opowiadał o autentycznych pierwowzorach zabawnych bohaterów książki. Pan 
Michał przeczytał kilka fragmentów swojej książki rozbudzając ciekawość i wywołując gromki śmiech. Spotkania zakończyło się miłym akcentem ze strony 
przedszkolaków. Dzieci przygotowały nie tylko wspaniałe rysunki żyraf, które można obecnie podziwiać w bibliotece, ale także podarowały bibliotekarkom  
i Panu Michałowi wspaniałe prezenty. Szczególnie ucieszył nas widok własnoręcznych podpisów dzieci na ręcznie wykonanej laurce dla bibliotekarek. 
Spotkanie było bardzo ciekawe, dzieci z uwagą słuchały Pana Michała, chętnie i żwawo odpowiadały na jego pytania, jak również same miały wiele ciekawych 
pytań, nie tylko związanych z książką. Bardzo dziękujemy Panu Michałowi za przybycie i za spotkanie, jak również dziękujemy Szkole Podstawowej w Jaczowie 
i dzieciom z przedszkola za tak liczne przybycie.

Zakończyliśmy drugą edycję kursu „Internet nie tylko dla młodych”. Seniorki z Jerzmanowej 
uczestniczyły w cyklu 6 spotkań (od 1marca do 11 kwietnia 2017). Grupa 8 kursantek nauczała się  
m. in. korzystania z wyszukiwarek internetowych, założenia i obsługi poczty internetowej, korzystania 
z map i grafiki. W zakończonej już edycji kursu uczestnicy korzystali ze sprzętu zakupionego w ramach 
programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2017”. Serdecznie dziękujemy 
kursantkom za wspólnie spędzone 1080 minut, zaangażowanie i wysoką frekwencję.

23 kwietnia, już po raz 21-wszy obchodziliśmy Światowy Dzień 
Książki i Praw Autorskich. Świętują autorzy, biblioteki, księgarnie... ale 
przede wszystkim, czytelnicy. To największe takie wydarzenie obchodzone 
tego samego dnia w ponad 100 krajach na całym świecie i doskonała 
okazja do podejmowania różnych inicjatyw promujących literaturę.  
W związku z tym zapraszamy do odwiedzin naszej Biblioteki w Jerzma-
nowej i wypożyczenia nowości książkowych. Zachęcamy szczególnie 
dzieci i seniorów bo właśnie dla nich mamy najwięcej ciekawych premier 
wydawniczych. Miło nam poinformować, że uzupełniliśmy księgozbiór  
o tytuły z nowej listy lektur: „Dlaczego oczy kota świecą w nocy?”, „Czy 

wojna jest dla dziewczyn”, „Marudek  
i Pogodek na wakacjach”. Zakupiliśmy 
kilka bogato ilustrowanych książek 
dla najmłodszych. Seniorom od-
dajmy do dyspozycji 24 egzemplarze 
z serii Duże Litery. Książki wydane 
specjalną dużą czcionką przez 
wydawnictwo Prószyński i S-ka. Wśród tytułów m. in.: „To ja, Malala” Lamb 
Christina, „Sztuka kochania gorszycielki” Violetty Ozminkowski, „Maria 
Skłodowska-Curie” Magdaleny Niedźwiedzkiej.

„jerzmanowska filmówka” w akcji!

internet bez tajemnic – ii edycja kursu dla seniorów

nowości książkowe w Bibliotece w jerzmanowej

Biblioteka – miejsce pełne ciekawostek!

Spotkanie autorskie dla najmłodszych – Michał wnuk

W kwietniu ekipa „jerzmanowskiej filmówki” wraz z opiekunami gościła w progach renesansowego zamku 
u państwa Krystyny i Jana Iwanickich w Czernej.

Literatura pomaga rozwijać język, wzbogaca słownictwo, uczy precyzyjnie wyrażać myśli, pobudza fantazje, pomaga zrozumieć innych  
i otaczający nas świat. A biegłość w czytaniu i nawyk sięgania po książki czynią młodego człowieka zdolnym do dalszej nauki.

Spotkania autorskie, czyli możliwość bezpośredniego kontaktu z pisarzem, rozmowa autora z czytelnikiem to najlepsza promocja czytel-
nictwa. W związku z Tygodniem Bibliotek gościem naszych bibliotek był Pan Michał Wnuk – autor książki dla najmłodszych „Żyraf Eryk”.

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej odebrali kluczyki do nowego lekkiego samochodu bojowego. 
Było to ważne wydarzenie zarówno dla Strażaków jak i całej społeczności Bądzowa

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza 
dla druha Stanisława wełpy

oSP Bądzów z nowym wozem

Udział oSP Smardzów i oSP jaczów w Manewrach 
Ratowniczych pod kryptonimem „Dziecko”

Praca strażaka to przede wszystkim mi-
sja i służba na rzecz społeczeństwa. Obchody Dnia 
Strażaka, związane z przypadającym na 4 ma- 
ja dniem św. Floriana – patrona strażaków, są 
świetną okazją do podziękowania za codzienne 
narażanie zdrowia i życia w imię bezpieczeństwa 
innych. Tegoroczne obchody Dnia Strażaka w jed-
nostce OSP Jerzmanowa były znakomitą okazją 
do uhonorowania odznaczeniami i awansami 
zasłużonych strażaków, którzy na co dzień ry-
zykują swoje życie i dbają o bezpieczeństwo 
mieszkańców naszej Gminy. Uroczystości roz-
poczęły się mszą świętą w kościele filialnym 
p.w. Wszystkich Świętych w Jerzmanowej, którą 
odprawił w intencji strażaków ks. Piotr Matus. 

Po mszy św. odbył się uroczysty apel  
z udziałem zaproszonych gości: zastępcy Komen- 
danta Powiatowego PSP w Głogowie bryg. Bogu-

sława Cielebąka, Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego PSP w Głogowie druha Karola 
Skowrońskiego, Wójta Gminy Jerzmanowa a za- 
razem Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego 
ZOSR RP Lesława Golby oraz druhów i druhen 
z jednostki OSP Jerzmanowa. 

Podczas uroczystości przekazano 
informację o nadaniu przez Prezydium Zarządu 
Głównego ZOSP RP medalu honorowego im. 
Bolesława Chomicza druhowi Stanisławowi 
Wełpie, który odznaczenie odebrał podczas 
obchodów wojewódzkich Dnia Strażaka  
13 maja we Wrocławiu. 

Z okazji święta w kierunku Strażaków 
Ochotników lawinowo popłynęły życzenia, po- 
dziękowania oraz gratulacje. Korzystając z oka-
zji wielu strażaków wyróżniono medalami za 
zasługi dla pożarnictwa. Za wzorowe, wyjąt-

kowo sumienne wykonywanie obowiązków wy-
nikających z pracy strażaka Prezydium Zarządu 
Oddziału Wojewódzkiego odznaczyło Złotym 
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa druha 
Artura Polaka. Prezydium Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP nadało odznakę strażak 
wzorowy druhom Dawidowi Pawłowskiemu i Da-
widowi Rusieckiemu, odznaczenia wręczył druh 
Karol Skowroński. Na zakończenie uroczystości 
ślubowanie złożyli nowo wstępujący członkowie 
młodzieżowej drużyny pożarniczej.

Uroczystość rozpoczęła polowa msza święta, którą odprawił proboszcz ks. Piotr Matus. 
Wśród zgromadzonych nie zabrakło zaproszonych gości w osobie: posła Wojciecha Zubowskiego, 
Wójta Gminy Jerzmanowa oraz Prezesa Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowej 
– Lesława Golby, prezesa Oddziału Powiatowego OSP Karola Skowrońskiego, Radnych Gminy 
Jerzmanowa oraz delegacji wszystkich jednostek OSP z Gminy Jerzmanowa. Wśród zaproszonych 
gości był również członek zarządu wojewódzkiego OSP Grzegorz Obara, który w krótkim 
wystąpieniu wyraził głęboką wiarę w to, że przekazany jednostce samochód będzie zawsze sprawny 
i przygotowany by w potrzebie służyć mieszkańcom. 

Nowiutki samochód wyposażony w niezbędny sprzęt ratowniczy oraz 200 litrowy 
zbiornik na środek gaśniczy kosztował ok. 120 tys. zł i został zakupiony z budżetu gminy. Jak 
stwierdził wójt Lesław Golba – była to konieczna inwestycja, gdyż nie ulega wątpliwości, że 
inwestowanie w nowoczesny sprzęt ratowniczy jest dobrą inwestycją. W swojej wypowiedzi 
podkreślał, że  podjęta w ubiegłym roku decyzja rady Gminy Jerzmanowa o zakupie pojazdu dla 
OSP Bądzów z pewnością przyczyni się do zaspokojenia potrzeb niesienia pomocy mieszkańcom 
nie tylko Gminy Jerzmanowa, ale również powiatu głogowskiego.

W dniach 31.05. – 02.06.2017, na 
terenie powiatu jeleniogórskiego, odbyły się 
XXIII Manewry Ratownicze pod kryptonimem 
„Dziecko”, w których uczestniczyły w sumie 34 
zespoły ratowników medycznych. Trzydzieści 
zespołów to członkowie jednostek Państwowej 
Straży Pożarnej z całej Polski, plus dwa zespoły 
z Czech oraz Grupa Interwencyjna Służby 
Więziennej z Wrocławia. Z terenu powiatu 
głogowskiego w manewrach bały udział 
tylko 2 drużyny: druhowie z PSP z Głogowa 
oraz drużyna Gminy Jerzmanowa, którą 
reprezentował jedyny na manewrach zespół 
składający się z członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej. W skład zespołu weszli druhowie  
z OSP Smardzów – Rafał Durał, Paweł Woźniak, 
Jacek Malczyński i druhowie z OSP Jaczów  
– Waldemar Budziszewski, Władysław Wolski  
i Krystian Kuczyński. 

– Zasada manewrów jest cały czas 
ta sama, przyjeżdżają zespoły, żeby się uczyć. 
Nikt nie wybiera najgorszego czy najlepszego 
zespołu. – mówił mł. bryg. Andrzej Ciosk – 
oficer prasowy KM PSP Jelenia Góra. 

Pierwsze zadania odbyły się już 31 maja 
po godzinie 21:00. Każdy zespół, musiał zmierzyć 
się z trzema epizodami, które rozmieszczone 
były na terenie Karpacza, Sosnówki i Borowic. 
Ratownicy tego wieczoru zmierzyli się z osobą 
w hipotermii oraz osobami, które zostały 
zaatakowane przez psy. W Karpaczu mieli do 
czynienia z osobą, która spadła ze skały podczas 
nocnej wspinaczki. 

Następnego dnia odbyła się pętla, 
w której do wykonania było 7 zadań. Epizody 
rozmieszczone były na terenie powiatu jelenio-
górskiego. Ratownicy mieli za zadanie między 
innymi: zatamować masywny krwotok u mło-
dzieńca, odpowiednio postąpić w przypadku 
wielonarządowego urazu u motocyklisty oraz 
wykonać resuscytację u niemowlęcia. 

Ostatni dzień to tzw. „masówka”. 
Zespoły zostały podzielone na trzy tury, po 
10 zespołów w każdej turze. Grupy musiały 
poradzić sobie z segregacją medyczną 
(TRIAGE) poszkodowanych oraz uratowaniem 
jak największej liczby poszkodowanych. Zało- 
żenie było proste – atak terrorystyczny – zama- 

chowiec wjechał ciężarówką w grupę mło-
dzieży, następnie oddalił się z miejsca, na które 
ponownie powrócił z ładunkiem wybuchowym 
w walizce.

Pozorantami w tej edycji manewrów ra-
towniczych byli uczniowie klasy strażackiej z Wał- 
brzycha. Serdeczne podziękowania kierowa-
ne są do Komendy Miejskiej Państwowej Stra- 
ży Pożarnej w Jeleniej Górze oraz Grupy Ratow-
nictwa Specjalistycznego OSP Jelenia Góra – za 
organizację kolejnej edycji manewrów ratowni- 
czych, które cieszą się ogromny zainteresowaniem 
nie tylko w województwie dolnośląskim.
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Gminny Dzień Dziecka
Gminnym obchodom Dnia Dziecka towarzyszyła piękna pogoda oraz moc atrakcji. Nie 
zabrakło dziecięcych uśmiechów, okrzyków radości, zabawy i fantastycznych nagród.

Boisko sportowe w Jerzmanowej wypełniły kolorowe dmuchańce, 
trampoliny oraz łódeczki pływające po wodzie. Zespół animatorów 
malował buzie, wykonywał tatuaże, utworzył kącik fryzjerski. Zabierał 
dzieci w podróż po kontynentach, wypełniał czas grami i konkurencjami 
sportowymi. Odważne dzieci poszybowały w górę. Jednostka Ratownictwa 
Górniczo – Hutniczego KGHM zaproponowała trochę starszym dzieciom 
extra zabawę w tyrolkę  i pokazy wysokościowe.

Ciekawość dzieci wzbudziło spotkanie z Larym i Rambo, 
pieskami które na co dzień pracują w Komendzie Powiatowej Policji  
w Lubinie. Opiekunowie, którzy im towarzyszyli opowiedzieli ciekawostki 
z ich policyjnego psiego życia. Spotkanie z pieskami było świetną okazją by 
edukować i przestrzegać przed zagrożeniami ze strony zwierząt.

Trafioną propozycją dla dzieci w każdym wieku była Wyspa Skarbów zaaranżowana  
i zorganizowana przez panie z bibliotek w Jerzmanowej. Biblioteka szkolna i publiczna połączyły 
swoje siły wkomponowały projekt Noc Bibliotek w program Dnia Dziecka. Doskonała pogoda  
i plener sprzyjały realizacji bibliotecznych pomysłów, czego odzwierciedleniem było wciąż oblegane 
stoisko Wyspy Skarbów i niezaspokojona chęć poszukiwania przez dzieci ukrytych skarbów.

Kilkugodzinna impreza dostarczyła tak wielu wrażeń, że dzieci nie miały czasu na 
nudę. Przy okazji wygrywały świetne nagrody pozyskane przez GCK od kilkunastu sponsorów. 
A okazji na wygranie roweru, tabletów, sprzętów sportowych czy voucherów do markowych 
sklepów było wiele. Dzieci startowały w konkursach ekologicznych, w których mogły popisać 
się wiedzą o segregacji odpadów. Ten temat GCK akcentuje podczas swoich imprez zachęcając 
do segregowania śmieci m.in. poprzez konkursy i rozstawione kosze i pojemniki do selektywnej 
zbiórki odpadów. Najliczniejsza grupa ponad 100 dzieci wzięła udział w konkurencjach 
sportowych rozgrywanych na boiskach wielofunkcyjnych. 

Tak się bawiliśmy…

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowe serdecznie dziękuje wszystkim osobom, instytucjom i firmom za wsparcie organizacyjne Gminnego Dnia Dziecka 2017:
Wójtowi Gminy Jerzmanowa – Lesławowi Golbie, Przewodniczącemu Rady Gminy Jerzmanowa – Tadeuszowi Kozakowskiemu i Radnym Gminy Jerzmanowa, Zakładowi Gospodarki 
Komunalnej w Jerzmanowej – Dyrektorowi Leszkowi Rybakowi i pracownikom, Bankowi Spółdzielczemu w Głogowie – Prezes Zarządu – Czesławie Sypniewskiej i Wiceprezes Zarządu 
– Melanii Ksenicz, KGHM Jednostce Ratownictwa Górniczo – Hutniczego – Dyrektorowi Darosławowi Kubiakowi i ekipie obsługującej Dzień Dziecka, Zielonym Ogrodom – Wioletcie 
Miodowicz-Jakubowskiej, Restauracji McDonald’s – Kierownikowi Marcinowi Binertowi, BAR BUD S.C. Marioli i Romanowi Bartkowiak, KAZET Sp. z o.o. – Prezesowi Zbigniewowi 
Klawińskiemu, EWE – Dyrektorowi ds. Marketingu Sylwii Stochel, ZGZM w Polkowicach, firmie Materiały Budowlane RYCZEK – Agnieszce Makara i Dorocie Ryczek, firmie Polskie 
Biuro Brokerskie sp. z o.o. – Dyrektorowi ds. Marketingu – Mieczysławowi Ceglarzowi, Przedsiębiorstwu Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. w Głogowie – Prezesowi Wojciechowi 
Wojciechowskiemu, Komendzie Powiatowej Policji w Lubinie – Komendantowi insp. Tomaszowi Gołaskiemu oraz Panom: P. Skrzypkowi i R. Mazurowi, Dariuszowi Malągowi  
i Muzycznemu Radiu, Zarządowi Klubu Sportowego GKS SOKÓŁ Jerzmanowa, OSP w Jerzmanowej,  Przedsiębiorstwu Robót Specjalistycznych w Przemyśle i Budownictwie – Dyrektorowi 
Janowi Hutnikowi, firmie MORAN – Andrzejowi Chołówko, TWIST – Organizacja Imprez – Krzysztofowi Dziechciarzowi, Przedsiębiorstwu Budowlanemu MODERNPOL – Dyrektorowi 
Czesławowi Chmielewskiemu, Proboszczowi ks. Piotrowi Matusowi, Agnieszce Żukowskiej (Urząd Gminy Jerzmanowa), Dariuszowi Woźniakowi (Urząd Gminy Jerzmanowa), Barbarze 
Tuczyńskiej (Szkoła Podstawowa w Jerzmanowej), Tygodnikowi Lokalnemu „Głos Głogowa” – patron medialny.

Organizatorzy zadbali także o poczęstunek. Hitem imprezy były zestawy przywiezione z McDonald’s i nielimitowane słodkości. Szacujemy, 
że podczas imprezy gościliśmy około 400 dzieci, które wspólnie z rodzicami spędzały czas na zabawie. Program imprezy przygotowaliśmy tak by wyzwolił 
w dzieciach max endorfin i tak też było – podsumowuje dyrektor GCK Barbara Reszczyńska.

Źródło: GCK Jerzmanowa
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Szczepienia przeciwko wirusowi HPV 
– w trosce o zdrowie nastolatek!

Mammobus po raz kolejny w jerzmanowej!

„Postawa na medal” – dzięki wsparciu 
Fundacji KGHM Polska Miedź zbadają 
i zadbają o postawę uczniów szkół gminnych

Mammografia jest najbardziej czułym i specyficznym badaniem w zwalczaniu raka piersi, najgroźniej-
szego, złośliwego nowotworu u kobiet w Polsce - jest on na I. miejscu zachorowań na nowotwory wśród 
kobiet. Wg. badań Zakładu Epidemiologii w ciągu roku zapada na niego blisko 15 000 kobiet.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Zadbajmy wspólnie o zdrowie Waszych dzieci, uchrońmy je 
przed widmem zachorowania na raka szyjki macicy.

Dotychczas dziewczynki zamieszkałe na terenie gminny Jerzmanowa 
poddawane były szczepieniom przeciwko wirusowi HPV organizowanymi 
przez ZGZM. W roku 2016 w związku z zakończeniem realizacji powyższego 
programu przez ZGZM, Gmina Jerzmanowa podjęła decyzję o kontynuacji 
szczepień ochronnych w ramach własnych środków budżetowych, poprzez 
przyjęcie Gminnego Programu profilaktyki raka szyjki macicy szczepienia HPV 
na lata 2016-2017.

W ramach Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego 
HPV w kwietniu br. rozpoczęliśmy poprzedzone działaniami edukacyjnymi 
szczepienia ochronne przeciwko HPV u dziewcząt urodzonych w 2001 i 2002 
roku, które zamieszkują na terenie Gminy Jerzmanowa. Decyzję o realizacji 
programu podjęto na podstawie rekomendacji specjalistów, światowych  
i polskich towarzystw medycznych, w tym Światowej Organizacji Zdrowia 
oraz zaleceń Ministerstwa Zdrowia. Koszt szczepień w całości zostanie pokry-
ty z budżetu Gminy Jerzmanowa. Realizatorem programu wyłonionym  
w drodze konkursu jest: Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., 
ul. B. Kominka 7, 59-101 Polkowice.

Akcja przeprowadzana jest we współpracy z Publicznym Gimnazjum 
im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej. W szkole w dniu 27 kwietnia 2017 r.  
o godz. 16.30 odbyło się spotkanie informacyjno-edukacyjne dla rodziców 
WSZYSTKICH dziewczynek roczników 2001 i 2002 zamieszkałych w Gminie 
Jerzmanowa. Dodatkowo przeprowadzono zajęcia edukacyjne skierowane do 
dziewcząt i chłopców urodzonych w latach 2001 i 2002 na temat profilaktyki 
chorób przenoszonych drogą płciową i organizacji szczepień przeciwko HPV. Po 
przeprowadzonej kampanii informująco-edukacyjnej oraz uzyskaniu koniecz- 
nej do realizacji szczepień zgody rodziców dziewcząt urodzonych w latach 
2001-2002 przystąpiono do podawania szczepionek ochronnych. 8 maja dziew-
czętom została podana pierwsza dawka szczepionki, 14 czerwca otrzymały 
drugą dawkę. Ostatnia dawka zostanie podana na przełomie listopada 2017 r.  

Przypominamy, że do skorzystania z bezpłatnych szczepień upraw-
nione są wszystkie dziewczęta zamieszkałe na terenie Gminy Jerzmanowa. 
Jeżeli ktoś z jakiś przyczyn nie mógł uczestniczyć w szczepieniu może umówić 
się na indywidualne szczepienie. W tym celu należy skontaktować się z PCUZ 
w Polkowicach.

Pani Helena urodziła się 22 maja 1922 roku w Orcho-
wie. Do Jerzmanowej przybyła 5 lat temu. Po przejściu na 
zasłużoną emeryturę Pani Helena postanowiła, że „trzecią 
młodość” chce spędzić z córką oraz wnukami, którzy miesz-
kają właśnie tutaj w Jerzmanowej. Pani Helena całe swoje 
zawodowe życie poświęciła pracy urzędnika w Urzędzie Miasta  
w Kłodzku. Przepracowała tam 38 lat, również na stanowiskach 
kierowniczych. Wychowała dwie córki, doczekała się czworga 
wnucząt oraz czworga prawnucząt. Obecnie jej ulubionym 
zajęciem jest rozwiązywanie krzyżówek, bo jak sama mówi – 
Pamięć i umysł trzeba ćwiczyć. 

Pan Władysław urodził się 8 maja 1927 roku  
w Bieńkowej Wiśni (obwód lwowski). Przyjechał 
do Maniowa w 1946 roku. Wraz z ojcem 
wspólnie prowadził gospodarstwo rolne. Przez 
22 lata – od 1980 roku do 2002 roku pełnił 
funkcję sołtysa. Przyczynił się do rozwoju oraz 
integracji sołectwa Maniów. Do dziś cieszy 
się dobrą opinią i szacunkiem mieszkańców 
Maniowa. Dowodem uznania jest nadany Panu 
Władysławowi w marcu br. tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Jerzmanowa”.

Niedzielny piknik zorganizowany 21 maja br. przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Jerzmanowej towarzyszył 25 rocznicy kapłaństwa 
proboszcza ks. Piotra Matusa. Uroczystą Mszę Świętą w intencji Proboszcza koncelebrował Biskup Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej dr Adam 
Dyczkowski. Po uroczystej Mszy Świętej ks. Matus błogosławił poprzez nałożenie rąk wszystkim przybyłym gościom. 

Po strawie duchowej przyszedł czas na wspólną biesiadę, występy 
lokalnych zespołów i życzenia. Podziękowania, gratulacje oraz życzenia płynące 
prosto z serca złożyli przedstawiciele władz Gminy Jerzmanowa, Dyrektorzy Szkół, 
Dyrektor Gminnego Centrum Kultury wraz z zespołem „Jaczowiacy”, sołectwa, 
parafianie oraz rodzice i dzieci pierwszokomunijne. – Kto porzuca wszystko dla 
miłości Boga, wie, że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł; ponieważ 
znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość. Pozostawił rodziców i znaj- 
duje Pana; pozostawił dzieci, a znajduje wiele dzieci duchowych; pozostawił 
dobra materialne, a znajduje dobra duchowe; pozostawił ludzi, a znajduje Anioły 
– za św. Albertem zacytował w swoim wystąpieniu Wójt Lesław Golba, który 
dziękował Proboszczowi za Jego kapłaństwo, obecność wśród mieszkańców 
Gminy, codzienne poświęcenie i ogromną pracę na rzecz duszpasterstwa dzieci 
i młodzieży. – Dostojny Jubilacie, Czcigodny Księże Piotrze z całego serca życzę Ci 
dużo zdrowia i sił w dalszym kapłańskim posługiwaniu. Życzę abyś przez całe Swoje 
życie podążał z ufnością i nadzieją za Panem – mówił w dalszym wystąpieniu Wójt.

Muzycznym prezentem od wszystkich parafian był również występ 
zespołu ewangelicznego „Guadalupe” z Lublina, który uświetniał nie tylko 
zabawę podczas wspólnej biesiady, ale również zapewnił piękną oprawę 
muzyczna odprawianej Mszy Świętej. Najważniejszym prezentem dla  

ks. Piotra była jednak sama obecność wszystkich serdecznych i oddanych Przyjaciół, szczególnie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców, dla 
których uroczystość była zwieńczeniem Białego Tygodnia.

Mammografia to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego  
z użyciem minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego. Badanie 
pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków 
oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo wczesnym etapie rozwoju 
– wtedy, kiedy nie są one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza, co bardzo 
istotnie zwiększa szansę wyleczenia. Badanie wykonane w mammobusie 
żadnym stopniu nie odbiega standardem od badania wykonanego w placówce 
stacjonarnej. Sprzęt, zainstalowany w mammobusie, podobnie jak ten w pla-
cówkach stacjonarnych podlega regularnym kontrolom technicznym, w związ-
ku z czym jest w pełni bezpieczny i spełnia wszelkie wymagane normy. Badanie 
w mammobusie jest równoważne z badaniem, wykonanym w jednostce 
stacjonarnej – mówiła organizatorka z sieci medycznej DIAGNOSTYK.

Akcji bezpłatnego badania mammograficznego, 
która odbyła się 23 maja mogły skorzystać mieszkanki Gminy 
Jerzmanowa w wieku 50 – 69 lat. Z usługi medycznej odpłatnie 
skorzystać mogły również panie nieobjęte programem, a za-
interesowane wykonaniem badania. 

Akcja z roku na rok cieszy się coraz większym zainte-
resowaniem naszych mieszkanek, z czego się bardzo cieszymy. 
– Mammobusu się nie boję, a z chęcią upewnię się, że jestem zdrowa. – mówiła 
mieszkanka gminy. Kolejna wizyta mammobusu w naszej Gminie już za rok. 

Zachęcamy wszystkie Panie oraz pozostałych mieszkańców 
gminy do korzystania z wszelkich akcji prozdrowotnych organizowanych 
na terenie Gminy Jerzmanowa.

Postawa ciała zależna jest zarówno od czynników genetycznych 
jak i warunków środowiskowych – właściwego odżywiania, odpowiedniego 
normowanego czasu nauki, aktywności fizycznej oraz wypoczynku. 
W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się na zaburzenie 
odpowiednich stosunków powyższych kryteriów – główną przyczyną 
rozwoju wad postawy wśród najmłodszych jest zbyt mała ilość ruchu. 

Biorąc pod uwagę skalę oraz powagę  problemu Gmina Jerzmanowa 
chcąc wyjść naprzeciw temu negatywnemu zjawisku społecznemu opracowała  
projekt pn. „Postawa na medal”. Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół i przedszkola na terenie Gminy Jerzmanowa. 

Projekt zakłada dwuetapową realizację. Pierwszym z etapów będzie 
przeprowadzenie komputerowej diagnostyki postawy ciała, komputerowych 
badań stóp oraz badań manualnych (oglądowych) u uczniów uczęszczających 
do szkół na terenie Gminy Jerzmanowa. W ramach drugiego etapu projektu 
zorganizowane zostaną spotkania z rodzicami. Każdy z rodziców otrzyma 

nasi jubilaci
Przyszedł czas na wiosennych jubilatów. W myśl wprowadzonego przez siebie zwyczaju Wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba zawitał z życzeniami do kolejnej grupy jubilatów. W tym kwartale swoje 
jubileusze obchodzili Pani Helena Lemejda oraz Pan Władysław Leszczyński.

95 urodziny Pani Heleny Lemejdy z jerzmanowej

90 urodziny Pana władysława Leszczyńskiego z Maniowa

Pani Helenie i Panu Władysławowi 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.

w podziękowaniu za 25-lecie kapłaństwa 
Proboszcza ks. Piotra Matusa

W skali całego świata rak szyjki macicy jest drugim, co do częstości rakiem, który dotyka kobiety. W Polsce rak szyjki macicy zabija ok. pięciu Polek 
dziennie – jest to jeden z najwyższych wskaźników umieralności w Europie. Wirus HPV jest odpowiedzialny za zmiany przednowotworowe i nowotworowe 
pochwy oraz sromu, jak również brodawki zewnętrznych narządów płciowych (tzw. kłykciny kończyste). Zakażeniu wirusem można zapobiegać wykonując 
szczepienia ochronne. Istotne jest, by szczepienia zostały wykonane jak najwcześniej, najlepiej przed inicjacją seksualną. 

pisemną informację na temat stanu zdrowia dziecka oraz będzie mógł 
skorzystać z indywidualnych konsultacji z fizjoterapeutą. Diagnostyka wad 
postawy u uczniów naszych szkół pozwoli na odpowiednie zakwalifikowanie 
uczniów na zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, która realizowana jest we 
wszystkich placówkach oświatowych w Gminie Jerzmanowa oraz dobór 
odpowiedniego programu tych zajęć. Dodatkowo w ramach programu każda 
szkoła otrzyma sprzęt sportowy, który wykorzystywany będzie podczas 
zajęć korekcyjnych w celu uatrakcyjnienia dzieciom i uczniom ćwiczeń oraz 
zachęcenia ich do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wpływających na 
kształtowanie prawidłowej postawy. 

Tym bardziej z ogromną przyjemnością informujemy Państwa, 
że realizacja projektu będzie możliwa i rozpocznie się już we wrześniu. 
Wszystko to możliwe jest dzięki środkom własnym zabezpieczonym  
w budżecie Gminy oraz darowiźnie w kwocie 30.000,00 zł przekazanej przez 
Fundację KGHM Polska Miedź. 

F U N D A C J A

P O L S K A M I E D Ź
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Bez względu na wiek i stopień sprawności ruchowej, zajęcia na basenie wpływają pozytywnie na 
rozwój psychofizyczny i sprawność dziecka. Wyzwalają nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale 
pozwalają dziecku na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtują wreszcie cechy 
motoryczne i osobowościowe uczestników. 

– Jesteście diamentami Gminy Jerzmanowa, które za sprawą szlifów w postaci Waszych ta-
lentów możemy podziwiać i napawać się dumą. Wasz sukces zawdzięczacie w dużej mierze 
własnej pracy, ale również pracy swoich nauczycieli i pomocy rodziców – mówił Wójt Gminy 
Lesław Golba podczas ubiegłorocznej Gali Talentów w trakcie, której nagradzani są stypendyści.

Stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej poprzez dzieci i młodzież. Poprawa spraw-
ności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości. Promocja zdro-
wego i aktywnego stylu życia oraz zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych 
dla dzieci i młodzieży. Optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej.

Uczniowie na basenach!

Bo ruch to zdrowie!

Doceniamy, nagradzamy, wyróżniamy! 
– stypendia wójta Gminy jerzmanowa

wieści szkolne

Uczniowie szkół podstawowych Gminy Jerzmanowa zaprzy-
jaźnili się już z kadrą basenu CHROBRY Głogów, a wszystko dlatego, że  
w dobiegającym końca roku szkolnym korzystali z dwóch projektów nauki 
pływania, gier i zabaw w wodzie: „Nauka Pływania” i „Umiem pływać”.  
Z szerokiej gammy zajęć pozalekcyjnych przygotowanej dla uczniów naszych 
szkół wyjazdy na basen niewątpliwie cieszą się największą popularnością. 
Zajęcia na basenie prowadzone były przez doświadczonych instruktorów 
nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnico-wanych zestawów 
ćwiczeń. Organizowane zajęcia w bezpieczny i przyjazny sposób oswajają  
z nowym środowiskiem, pozwalają pokonać strach i opór przed wodą. 
Nauka pływania z różnorodnym sprzętem pneumatycznym przynosi 
wiele radości i pozytywnych emocji, a samodzielne pływanie daje dziecku 
satysfakcję ze zdobycia nowej, trudnej do opanowania umie-jętności oraz 
podnosi wiarę we własne siły i możliwości. Podczas zajęć dzieci uczą się 
podstawowych technik pływackich. Pływanie jest formą aktywności, która 
ze względu na swoje walory zdrowotne i rekreacyjne zajmuje szczególne 
miejsce w profilaktyce wad postawy i kształtowaniu prawidłowych sylwetek. 

Pływanie stymuluje prawidłowy rozwój gorsetu mięśniowego i aparatu 
kostno-stawowego. Zajęcia na basenie są dla wielu uczniów ważnym 
uzupełnieniem zajęć z wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjnej. 

Program „Nauka pływania” – organizowany jest od kilku lat  
i w całości finansowany z budżetu Gminy Jerzmanowa. Jego adresatami są 
uczniowie szkół podstawowych Gminy Jerzmanowa. Realizacja programu 
w roku szkolnym 2016/2017 obejmowała zajęcia dla 4 grup po 15 uczniów 
każda (2 grupy ze SP w Jerzmanowej oraz 2 grupy ze SP w Jaczowie) razy 
10 wyjazdów na semestr dla każdej grupy. W ramach programu uczniowie 
korzystali z godzinnych zajęć nauki pływania, gier i zabaw w wodzie pod 
opieką instruktorów z „Akademii Prostych Pleców”. 

„Umiem pływać” jest programem współfinansowanym przez 
Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu. W ramach zakwalifikowania 
do udziału w Programie z wyjazdów na basen korzystały 3 grupy po 15 
uczniów klas I-III szkół podstawowych (2 grupy ze SP w Jaczowie, 1 grupa 
SP w Jerzmanowej). Gmina Jerzmanowa jako partner zadania zapewnia 
wsparcie koordynacyjne oraz opiekę podczas dowozów dzieci na basen.

To tylko wybrane założenia programu 
Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Szkolny 
Klub Sportowy”. Program skierowany jest do 
uczniów szkół podstawowych. Warunkiem 
uczestnictwa w projekcie jest wkład samorządu 
terytorialnego w postaci bezpłatnego udostę-
pnienia obiektów sportowych. 

Program cieszy się ogromną popu-
larnością a liczba grup mogących wziąć w nim 
udział była ograniczona. Dlatego tym bardziej miło 
nam poinformować, że do udziału w projekcie  

z terenu Gminy Jerzmanowa zakwalifikowano aż 
dwie grupy ze Szkoły Podstawowej im. Henryka 
Sienkiewicza w Jaczowie. – Ogromnie się cieszę, 
że udało nam się zakwalifikować do udziału  
w programie. Zawsze z chęcią wykorzystujemy 
takie szanse i uczestniczymy w projektach zew-
nętrznych pozwalających rozwijać zainteresowa-
nia naszych uczniów – mówiła p. Wioletta Olejnik 
Dyrektor Szkoły. 

Dzięki realizacji programu w szkole 
możliwa jest promocja różnorodnych sportów 

wśród naszych uczniów 
oraz tworzenie warunków 
dla rozwoju ich talentów 
i zainteresowań. Program 
umożliwia stymulowanie 
podejmowania aktyw-
ności fizycznej wśród 
dzieci i młodzieży poprzez 
gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe 
m.in.: piłkę nożną, piłkę ręczną, piłkę siatkową, 
koszykówkę czy unihokej. 

Stypendia Wójta Gminy Jerzmanowa, których pomysłodawcą 
jest Wójt  Lesław Golba, są dodatkowym wyróżnieniem dla najlepszych 
uczniów i studentów zamieszkałych na terenie naszej Gminy. Corocznie, 
począwszy od 2013 roku, dla najzdolniejszych artystów i najpilniejszych 
uczniów przyznawane są te szczególne wyróżnienia.

Zasady przyznawania stypendiów regulują przepisy uchwały 
nr XXXIII/237/2017 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 marca 
2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania 

pomocy uzdolnionym uczniom i studentom, form i zakresu pomocy 
jak również trybu postępowania w tych sprawach. Warunkiem 
otrzymania stypendium jest uzyskanie wybitnych osiągnięć  
naukowych lub artystycznych, zgodnie z kryteriami zawartymi  
w powyższej uchwale. 

W bieżącym roku nabór wniosków o udzielenie stypendiów 
rozpocznie się 23 czerwca i potrwa odpowiednio do 31 lipca dla 
uczniów szkół oraz do 15 września dla studentów.

wspólne czytanie ma ogromny wpływ na rozwój 
dziecka. Dobrze dobrana lektura pomoże rozwiązać 
problemy emocjonalne i językowe naszego dziecka

witaj wiosno!

Szanuj ziemię… to nasza planeta, 
to nasz wspólny dom

Moja Rodzina – wspólne zabawy z rodzicami

Mali artyści

Przedszkole Gminne „kraina marzeń” w Jerzmanowej

Choć to już czerwiec powróćmy na chwilkę do dnia 8 marca… 
w Przedszkolu Gminnym w Jerzmanowej z okazji wspólnego świętowania 
Dnia Kobiet odbył się cykl przedstawień teatralnych… w wykonaniu Pań 
przedszkolanek oraz Naszych Przedszkolaków. Panie w ramach wspólnej 

zabawy przygotowały dla dzieci przedstawienie pt. „Rzepka”, w którym 
same wcieliły się w role aktorów. W ramach rewanżu dzieci przedstawiły 
inscenizację stworzoną na podstawie ulubionych bajek. Rosną nam 
gwiazdy wprost na czerwony dywan Hollywood. 

21 kwietnia w Przedszkolu odbyły się uroczystości z okazji Dnia 
Ziemi. Była to kolejna świetna okazja do rozwijania młodych talentów. Na 
wesoło dzieci dowiedziały się, że o czystość musi dbać każdy człowiek, i ten 
duży i ten mały. Przedszkolaki były ubrane na zielono na znak solidarności 
z czysta Ziemią. Całym obchodom towarzyszyło hasło: „Drodzy Ziemianie, 
czy wiecie, że jeśli śmiecić nie przestaniecie to sami w tych śmieciach utoniecie!”.

Tydzień poświęcony na wspólną zabawę i chwile radości. Od 22 maja dzieci gościły w Przedszkolu swoich rodziców. Wspólnych zabaw, 
radości i nieznikającego uśmiechu na twarzach nie było końca. 

Zmęczone zimową aura Przedszkolaki wesoło i z radością 
witały Wiosnę. 21 marca z okazji pierwszego dnia wiosny zorganizowano 
dla niej kolorowe „przyjęcie” powitalne. Z tej okazji dzieci przygotowały 
przedstawienia oraz wystawę prac artystycznych przedstawiających 
pierwsze zwiastuny wiosny.

Kartka z kalendarza uczniowskiego

Wspólne czytanie jest formą mądrego kontaktu z dzieckiem 
i doskonałą metodą wychowawczą. Dobrze dobrana lektura pomoże 
rozwiązać problemy emocjonalne i językowe naszego dziecka. Naukowcy 
i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka 
i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce 
dobrych zachowań. Nawet czytanie niemowlęciu stymuluje jego umysł 
i buduje skojarzenie czytania z przyjemnością. Czytanie uczy dzieci 

odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad 
konsekwencjami własnych słów i czynów.

Lista książek, które warto czytać z najmłodszymi 
dostępna jest na stronie internetowej Przedszkola 
(http://www.przedszkolejerzmanowa.szkolnastrona.pl). 
Wszystkie proponowane tytuły dostępne są w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Jerzmanowej.
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iii eDYCja KonKURSU „Żołnierze wyklęci 
– Bohaterowie niezłomni”

najPiĘKniejSza KaRTKa wieLKanoCna

TYDzieŃ eURoPejSKi

oBCojĘzYCzne TeaTRzYKowanie

TYDzieŃ z PaTRoneM – PaTRonaDa oRaz wYCieCzKa 
Do waRMĄTowiC SienKiewiCzowSKiCH

aPeL z oKazji RoCzniCY UCHwaLenia KonSTYTUCji 3 Maja 
oRaz świĘTa nMP KRÓLowej PoLSKi

W środę, 5 kwietnia 2016 roku, odbyło się wręczenie nagród w III Powiatowym Konkursie Plastycznym 
„Najpiękniejsza Kartka Wielkanocna” organizowanym przez świetlicę przy Szkole Podstawowej nr 7 w Głogowie. 
Konkurs był skierowany do uczniów klas I – III uczęszczających do świetlic szkolnych, a jego nadrzędnym celem – 
rozwijanie zainteresowań plastycznych dzieci inspirowanych zwyczajami i tradycjami wielkanocnymi.

I miejsce  zdobyła Dominika Syczewska, natomiast II miejsce  Antonina Cywińska. Dziewczynki 
wspólnie z opiekunem świetlicy, panią Katarzyną Kaczocha, udały się do Głogowa na uroczystość wręczenia nagród.

„Wszelka władza początek swój bierze z woli narodu” – tak głosiła treść Konstytucji  
z 3 Maja 1791 roku. Parafrazując myśl przewodnią apelu, cała społeczność Szkoły Podstawowej im. 
H. Sienkiewicza w Jaczowie dowiodła, że wszelka radość świętowania początek swój bierze z serca 
dzieci. Każda klasa przygotowała swój własny pomysł na ożywienie ducha, jaki towarzyszył naszym 
przodkom, gdy 226 lat temu sława i chwała Konstytucji dodała nadziei i odmieniła serca Polaków, a Koło Misyjne przypomniało, że w całej historii naszemu 
narodowi towarzyszyła także Najświętsza Maria Panna. Uroczystość przygotowała p. Katarzyna Mońka.

18 maja 2017 roku odbył się uroczysty apel z okazji Święta 
Szkoły i podsumowanie cyklu działań i imprez w ramach jego obchodów 
– pod nazwą PATRONADA, objętej honorowym patronatem Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego dr. Tadeusza Samborskiego. W ramach 
Patronady odbył się turniej literacko-sportowy kl. IV-VI, konkurs pla-
styczny „Scenka z Sienkiewicza w pudełku”, Dyktando Sienkiewiczowskie 
kl. III, test ortograficzny kl. V-VI, konkurs wiedzy o życiu i twórczości 
Henryka Sienkiewicza kl. V-VI, konkurs literacki na fraszkę związaną 
z postacią Henryka Sienkiewicza oraz akacja „71 pocztówek na 71 lat 
szkoły”, w tym roku skierowana do najdawniejszych absolwentów szkoły 

w Jaczowie. Nad sprawnym przebiegiem wszelkich 
przedsięwzięć wynikających z Patronady czuwała  
p. Irena Wołczyńska, autorka i koordynatorka Pro-
gramu Pracy z Patronem. Zwieńczeniem Tygodnia 
z Patronem był udział w „Pikniku historycznym”  
w Warmątowicach Sienkiewiczowskich. Wycieczka stanowiła nagrodę dla  
uczniów najbardziej zaangażowanych w konkursy, akcje i imprezy w ra-
mach trwającej od 15 maja SZKOLNEJ PATRONADY, zaplanowanej w tym  
roku jako obchody Święta Szkoły i Dni Patrona, Henryka Sienkiewicza. 
Stanowiła również dopełnienie ubiegłorocznych obchodów 70-lecia szkoły. 

25 marca w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Gło-
gowie odbyła się uroczysta gala połączona z wernisażem prac zgłoszo- 
nych do III edycji Konkursu Plastyczno-Historycznego „Żołnierze 
Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni” pod patronatem Minister Edukacji 
Narodowej Pani Anny Zalewskiej, Instytutu Pamięci Narodowej, Gminy 
Miejskiej Głogów oraz Gminy Wiejskiej Głogów.

Konkurs „Żołnierze Wyklęci-Bohaterowie Niezłomni” to 
największy i najbardziej prestiżowy konkurs plastyczno-historyczny 
w całym zagłębiu miedziowym, zorganizowany przez Stowarzyszenie 
Patriotyczny Głogów. W tym roku galę uświetniła Minister z Kancelarii 
Premiera RP Pani Elżbieta Witek, Minister Edukacji Narodowej Pani 

Anna Zalewska oraz wice prezes 
IPN Pan prof. Krzysztof Szwagrzyk. 
Z dumą informujemy, że spośród 
500 prac z 37 szkół, prace naszych 
uczennic zostały zauważone i do-
cenione. Wyróżnienie otrzymały Natasza Mysłowska z klasy IVa oraz 
Maja Jędrzejczak z klasy Va. Nagrodę specjalną otrzymała Zofia Porosło 
z klasy IVb, która wykonała pracę „Stanisław Kozera – opowieść mojej 
babci”. W swojej pracy przedstawiła brata swojego pradziadka, Stanisława 
Kozerę, pseudonim „Sierota”, o którym opowiedziała jej babcia. Praca 
Zofii Porosło została przekazana przez organizatorów konkursu do IPN. 

Obchody TYGODNIA EUROPEJSKIEGO rozpoczęły się losowaniem krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Od poniedziałku 8 maja 2017 r. rozpoczęły się konkursy i zadania. Uczniowie mieli min. zajęcia 
Euromatematyki, Euromuzyki i Europodróży. Odbył się konkurs plastyczny pt. Eurobajka dla klas młodszych 
i Wielki Test Wiedzy o Unii Europejskiej dla klas IV-VI. W piątek 12 maja 2017 r. na uroczystym apelu 
podsumowaliśmy cały tydzień Eurodziałań, zaprezentowaliśmy kolorowe i bogato przygotowane Eurostoiska. 
Zwieńczeniem uroczystości było przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy IIIa, którzy przedstawili 
„Jeden dzień z życia Smerfów” w języku angielskim. Koordynatorem Tygodnia Europejskiego była p. Ewa Kaczor.

23 maja uczniowie klasy IIIa oraz VIa i VIb udali się do Polkowickiego Centrum Kultury i Animacji w Polkowicach, aby 
wziąć udział w cyklicznie odbywającym się konkursie „Obcojęzyczne Teatrzykowanie”. Konkurs wymaga od uczniów nie tylko 
doskonałego opanowania tekstu w języku angielskim, ale również charyzmy i pewności siebie na scenie. Oceniane było także 
wrażenia artystyczne, czyli dekoracje, kostiumy i oprawa muzyczna oraz dobór repertuaru uwzględniający wiek i możliwości 
artystów. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uczniowie pod opieką p. Darii Kapicy-Przewoźnik zajęli I miejsce w kate- 
gorii klas IV-VI prezentując spektakl pt. „Harry Potter and the Philosopher’s Stone”. Również debiutujący na scenie młodsi uczniowie, pod opieką p. Ewy  
Kaczor oraz p. Pauliny Wolanin, odnieśli ogromny sukces w przedstawieniu „Jeden dzień z życia Smerfów” zajmując I miejsce w kategorii klas I-III.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie

znaMY SiĘ na FRaSzKaCH – wSPÓŁPRaCa w CieniU RYwaLizaCji

„BaBCiU, DziaDKU – nie Daj SiĘ oSzUKać!” 
– UCzniowie w TRoSCe o BezPieCzeŃSTwo SenioRÓw

„wieLKa LiGa CzYTeLniKÓw”

SUKCeS w PowieCie – KonKURS z oKazji oBCHoDÓw 
25 LaT PaŃSTwowej STRaŻY PoŻaRnej

SzKoLnY MiSTRz oRToGRaFii 2016/2017

W trosce o seniorów Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej 
Policji we Wrocławiu zorganizował konkurs „Babciu, dziadku – nie daj się 
oszukać!”. Głównym celem akcji jest propagowanie wiedzy o bez-pieczeństwie, 
edukacja dzieci i seniorów z zakresu bezpieczeństwa osób starszych, za-
angażowanie dzieci i młodzież w twórcze działania na rzecz seniorów.

Uczniowie z klasy IVB Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej z wiel-
kim zaangażowaniem przystąpili do konkursu. Wspólnie z wychowawcą, 
panią Barbarą Tuczyńską, uczniowie napisali list, w którym ostrzegają senio-
rów przed różnymi niebezpieczeństwami. Następnie upowszechniali wiedzę  
o bezpieczeństwie starszych poprzez udostępnienie listu w Urzędzie Gminy 
Jerzmanowa, Bibliotece Publicznej w Jerzmanowej oraz przekazując lis księdzu 
proboszczowi, z prośbą o odczytanie jego treści na mszy świętej.

Mamy nadzieję, że 
akcja oraz zaangażowanie 
naszych młodych społeczników 
przyczynią się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa babć i dziadków 
zamieszkałych na terenie Gminy Jerzmanowa. 

Doceniając postawę oraz zaangażowanie naszych młodych 
mieszkańców pragniemy przyłączyć się do tego szczytnego celu. Zgodnie 
z prośbą dzieci skierowaną w liście do Seniorów o zadbanie o siebie  
i swoje bezpieczeństwo poprzez noszenie odblasków informujemy, że 
na pierwszysch 30 Seniorów zamieszkałych w naszej Gminie, którzy 
zgłoszą się do tutejszego Urzędu (pok. 104) czekają do odbioru gadżety 
odblaskowe.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej przystąpili  
do ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników”. Dzielnie czytali i wytrwale testy 
rozwiązywali. Do półfinału zakwalifikowały się drużyny w składzie: klasy I-III – Karolina 
Maciejewska, Wiktoria Krawczyk, Mateusz Knihnicki, klasy IV-VI – Marianna Janusz, Aleksander 
Witkowicz, Maciej Wołoszyn. 

Z dumą informujemy, że nasi reprezentanci uzyskali bardzo dobre wyniki. Obie grupy 
zdobyły I miejsce w powiecie. Drużyna I-III zajęła trzecie miejsce w województwie. Drużyna IV-
VI znalazła się w pierwszej dziesiątce w województwie. 

Uczniowie włożyli bardzo dużo pracy w przygotowania i jesteśmy dumni z ich osiągnięć! 
Serdecznie gratulujemy uzyskanych wyników, życzymy wielu sukcesów!

Dnia 27 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Głogowie ogłoszono wyniki XIX edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017 pod hasłem „25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”. 

Laureatom konkursu na etapie powiatowym nagrody wręczył Komendant Powiatowy PSP w Głogowie Piotr 
Durał wraz z Przewodniczącą Jury Konkursowego p. Elwirą Pankowską-Kotapską. Miło nam poinformować, że laureatem 
III miejsca w konkursie jest uczeń Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej ALEKSANDER WITKOWICZ, 
 którego opiekunem artystycznym jest p. Beata Janowska.

Gratulujemy Aleksandrowi życząc powodzenia w etapie wojewódzkim konkursu! Trzymamy wspólnie kciuki 
za naszego zdolnego reprezentanta.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej włączyli się w mię-
dzyszkolne konkursy organizowane przez Szkołę Podstawową w Jaczowie  
z okazji Święta Szkoły – Patronada. Wśród licznych konkursów zorganizowa-
nych tego dnia znalazła się druga edycja „Sienkiewiczowskiego Festiwalu 
Nauk Matematyczno-Przyrodniczych” skierowanego do uczniów klas IV-VI 
szkół podstawowych z terenu Gminy Jerzmanowa. Uczniowie w zespołach 
trzyosobowych rozwiązywali nietypowe zadania z dziedziny matematyki  
i przyrody. Były między innymi tangramy, zakupy w sklepie, zadania  
z „zapałkami”, krzyżówka matematyczna, wykreślanka przyrodnicza, 
kierunki geograficzne i tzw. państwa i miasta. Organizatorami konkursu były:  
p. A. Wodnicka, p. B. Molińska, p. A. Szyszkowska i p. M. Nadymus.

I miejsce zajęła klasa VA ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej 
w składzie: Marta Ryszko, Filip Malinowski i Bartosz Paryż

II miejsce zajęła klasa IVA ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie 
w składzie: Natasza Mysłowska, Julia Buczyńska i Dawid Piątek

III miejsce przypadło klasie VI A ze Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej w składzie: Agata Perdjon, Izabela Grochowska 

i Paweł Makowiecki
A to nie koniec sukcesów. W konkursie na fraszkę związaną  

z Henrykiem Sienkiewiczem górowali uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Jerzmanowej: I miejsce zajął Aleksander Witkowicz, a III miejsce 
zajęły Emilia Pyziak oraz Marianna Janusz.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom zmagań międzyszkolnych 
i życzymy dalszych sukcesów!

W tym roku szkolnym polonistki ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej postanowiły 
poszukać Szkolnego Mistrza Ortografii. Pani Justyna Kaniuczok ułożyła test ortograficzny, z którym zmagali się 
chętni uczniowie z klas IV-VI. 

Z dumą ogłaszamy, że Szkolnym Mistrzem Ortografii został Paweł Makowiecki! 
II miejsce zajęły: Diana Byelyanska oraz Zofia Niedośpiał.
III miejsce zajęły: Martyna Książek i Marianna Janusz, 
wyróżnienia otrzymali: Bartosz Załudzki i Emilia Pyziak.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła ii w Jerzmanowej
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naSze GiMnazjaLiSTKi PoKazaŁY KLaSĘ!

Szkółka Kolarska w Gminie jerzmanowa!

Mistrzostwa województwa Dolnośląskiego 
w tenisie stołowym – zakończenie sezonu

Dnia 26 kwietnia 2017 r. odbył się turniej koszykarski dziewcząt 
szkół gimnazjalnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi  
w Głogowie o Puchar Prezydenta Głogowa i Starosty Głogowskiego. 

W turnieju Gminę Jerzmanowa reprezentowały uczennice 
Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej. 
Dzielne dziewczęta pod bacznym okiem pani Barbary Francug  

– nauczyciela wychowania fizycznego odniosły kolejny sukces.  
Po zaciętym, pełnym emocji i zdrowej rywalizacji boju nasze dziew- 
częta wywalczyły brąz. Najlepszą zawodniczką zespołu została 
Małgorzata Janusz.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów  
w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji!

Tenisiści stołowi GUKS ,,SOKÓŁ’’ 
Jerzmanowa zakończyli sezon 2016/2017 
mistrzostwami województwa w kategorii 
żak, które odbyły się w Wołowie w dniu 
28.05.2017 roku. W trakcie sezonu zawod- 
nicy uczestniczyli w turniejach klasyfikacyj-
nych i okazjonalnych gdzie zajmowali wyso-
kie pozycje.

Do największych sukcesów indywi-
dualnych należały medalowe miejsca na 
strefowych igrzyskach LZS i Mieszkańców Wsi 
– Wiktorii Walowskiej, Agaty Polak, Michaliny 

Dereń i Mariana Marszałka, Bartosza Załus-
kiego i czwarte miejsce Kuby Bęben.

Sukcesami zakończyły się również 
drużynowe mistrzostwa powiatu głogowskiego 
w kategorii dziewcząt (A. Polak, M. Dereń) 
oraz chłopców (B. Załuski, O. Naumowicz).

Gorzej z sukcesami było w drużynie 
seniorów, która po kilku wygranych meczach 
spadła jednak z III ligi i w następnym  sezonie 
będzie występować w IV lidze.

Trzymajmy kciuki za młodych 
zawodników oraz powrót formy seniorów!

informacje sportowe

Pod bacznym okiem trenera młodzi 
mieszkańcy naszej Gminy doskonalą swoje 
umiejętności, ćwiczą formę oraz co najważniejsze 
rozwijają swoje zamiłowanie do kolarstwa. Ich 
umiejętności mogliśmy podziwiać w sobotę  
27 maja podczas III edycji Ligi Szkółek Kolarskich 
w Kolarstwie MTB zorganizowanych przy 
zespole Pałacowo-Parkowym w Jerzmanowej. 
Zawody zorganizowane zostały przez Szkółkę 
Kolarską w Jerzmanowej oraz Towarzystwo 
Cyklistów „Chrobry” w Głogowie dzięki 
sponsoringowi Wójta Gminy Jerzmanowa.

W zawodach rywalizowali zawodnicy 
z Dolnego Śląska, w tym szkółki Zagłębia Mie-
dziowego z Jerzmanowej, Grębocic, Krzeczyna, 
Lubina, Polkowic, Przedmościa, Rzeczycy i Wilko-
wa oraz zawodniczki z poza rejonu m. in. z Klubu 
Hejszowina Radków i Szkoły w Jedlinie Zdroju. 

Nasi kolarze zaprezentowali się z bardzo 
dobrej strony, udowodnili rywalom, że muszą się 
z nimi liczyć. Zawodnicy stoczyli wyrównaną 

walkę w duchu sportowego fair play. Rywalizacja 
odbywała się w trzech kategoriach wiekowych  
z podziałem na dziewczęta i chłopców. 

Osiągnięcia naszych zawodników:
1) w kategorii rocznik 2006 i młodsi

I miejsce Jakub Mikinik 
IV miejsce Natan Kostrub 
V miejsce Karolina Maciejewska

2) w kategorii rocznik 2005
II miejsce Bartosz Piekarski

3) w kategorii rocznik 2004
IV miejsce Jakub Pindel
VI miejsce Maciej Wołoszyn
Wszystkim uczestnikom składamy 

serdeczne gratulacje! Naszym młodym za-
wodnikom życzymy dalszych sukcesów, dosko-
nalenia umiejętności oraz zapału w rozwijaniu 
pasji! Jesteśmy przekonani, że o Waszych osią-
gnięciach usłyszymy jeszcze nie raz! 

Kolarstwo do jedna z dyscyplin sportowych rozwijająca się od kilku lat w naszej Gminie. Samorząd inwestuje w roz-
wój młodego pokolenia zawodników kolarstwa. W naszej Gminie powstała szkółka kolarska przy Szkole Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej, której opiekunem i trenerem jest p. Wiktor Sawka – nauczyciel wychowania fizycznego.

narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w naszym gimnazjum

GiMnazjaLiSTo … i Co DaLej? – doradca zawodowy służy pomocą

GiMnazjaLiśCi Do SĄDU, CzYLi LeKCja PRawoRzĄDnośCi w PRaKTYCe

SUKCeSY UCzniowSKie

ameryka Południowa w jerzmanowej…
gimnazjaliści w kręgu muzyki peruwiańskiej

Z pytaniem „co dalej?” boryka się wielu absolwentów. Co wybrać? Która szkoła jest dla 
mnie? Liceum? Technikum? Może szkoła zawodowa? Przecież to wybór, który będzie miał istotny 
wpływ na dalszy rozwój. W tych dylematach uczniowie naszego gimnazjum mogą liczyć na pomoc 
i wsparcie swoich wychowawców, pedagogów, psychologa oraz doradcy zawodowego.

Celem doradztwa zawodowego prowadzonego w szkole jest pomoc uczniom w wyborze 
właściwego dla siebie zawodu i ścieżki kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym. Działania 
doradcze skupiają się na indywidualnych spotkaniach z uczniami, gdyż ok. 80% uczniów zadeklarowało 
chęć spotkania się z doradcą zawodowym. W trakcie rozmowy doradca zawodowy uzyskuje informacje 
m.in. na temat osiągnięć szkolnych ucznia, sposobu spędzania czasu wolnego, hobby, zainteresowań, 
mocnych i słabych stron, planów edukacyjno-zawodowych, a następnie przeprowadza badania pre-
ferencji predyspozycji zawodowych ucznia oraz ustalana jest ścieżka kariery zawodowej. Na bieżąco, 
na tablicy tzw. Kariery zawodowej uczniowie mogą zapoznać się z charakterystykami zawodów, których 
mogą uczyć się w Głogowie i w powiatach ościennych. Systematycznie, co tydzień prezentowane są 
ciekawostki ze świata zawodów, rynku pracy przybliżające uczniom wiedzę na ten temat. 

W kwietniu i maju uczniowie klas trzecich mieli okazję gościć przedstawicieli dziewięciu szkół ponadgimnazjalnych.

Dnia 15 maja 2017 uczniowie gimnazjum mieli przyjemność uczestniczyć w koncercie muzyki 
rodem z Ameryki Południowej. W świat peruwiańskich dźwięków przeniosła ich grupa rdzennych Indian 
i prowadzący, który w trakcie występu barwnie opowiadał o losach tej grupy etnicznej oraz o specyficznych 
instrumentach, na których grali muzycy. A były to, m. in. charango, czyli rodzaj indiańskiej mandoliny, 
antara – instrument dęty podobny do fletni Pana, bombo – charakterystyczny bęben powleczony krowią 
skórą czy gitara klasyczna zapożyczona przez Indian od Hiszpanów. 

Na koncercie młodzież mogła usłyszeć muzykę inspirowaną tęsknotą za wolnością, pasterską 
oraz słynne „El Condor Pasa”, które porwało do zabawy całą szkołę.

nieCoDzienna inwazja w TeaTRze
Dnia 9 maja 2017 r. uczniowie jerzmanowskiego gimnazjum po raz kolejny wzięli udział  

w spektaklu wystawianym na deskach Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. Tym razem legniccy 
aktorzy zaprezentowali adaptację napisanej w latach trzydziestych ubiegłego wieku przez Karela Čapka 
powieści pt. „Inwazja jaszczurów”.

Utwór czeskiego autora traktuje o katastroficznej wizji świata opanowanego przez olbrzymie 
płazy. Dramat ludzkości, która zostaje powoli zepchnięta na margines, rozgrywa się w otoczeniu basenów 
wypełnionych wodą, płomieni i niezwykłej gry świateł. Nastrój grozy podkreśla niepokojąca muzyka  
i piosenki stanowiące ilustrację i komentarz do akcji.

Legnicki spektakl stał się dla uczniów pretekstem do dyskusji nad możliwościami inter-
pretacyjnymi sztuki i okazją do wymiany refleksji nad aktualnością utworu Čapka.

Biblioteka szkolna Publicznego Gimnazjum im. 
Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej już wkrótce wzbo-
gaci swój księgozbiór o nowości wydawnicze sfinansowane 
ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Gminy 
Jerzmanowa w ramach realizacji Narodowego Programu 

Rozwoju Czytelnictwa. W tym celu uczniowie szkoły wypełnili już 
ankiety badające ich zainteresowania czytelnicze, w których wskazali 
konkretne tytuły i autorów książek cieszących się popularnością wśród 
młodzieży gimnazjalnej. Kwota 5000 złotych pozwoli na zakup ponad 
stu pozycji. Czekamy z niecierpliwością na bestsellery!

O polskim wymiarze sprawiedliwości, specyfice pracy sędziego i prokuratora oraz 
niektórych aspektach prawa dotyczących nieletnich mieli okazję posłuchać uczniowie klas III-ich 
Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej, którzy dzięki uprzejmości 
pana Zbigniewa Sokalskiego i na zaproszenie Sądu Rejonowego w Głogowie wzięli udział  
w spotkaniu z sędzią panem Danielem Ludwiczakiem.

Wizyta w sądzie była również okazją do wzięcia udziału w trzech rozprawach, podczas 
których gimnazjaliści mogli zweryfikować swoją wiedzę na temat przebiegu procesu sądowego, 
zapoznania się z określonymi zasadami zachowania przed sądem i sposobem orzekania o winie.

Zdaniem uczniów ta ciekawa lekcja praworządności na długo utkwi im w pamięci, 
zwłaszcza, że dotyczyła realnych osób i wykroczeń.

W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego odbył się finał XIV Konkursu Technicznego.Do konkursu zostali 
zgłoszeni uczniowie gimnazjów powiatu głogowskiego. W pierwszym etapie uczestnicy rozwiązywali test zawierający pytania teoretyczne, w drugim 
etapie trzy zadania praktyczne. Do drugiego etapu konkursu zostało zakwalifikowanych pięciu uczestników, którzy zdobyli największą liczbę 
punktów z testu pisemnego. Nasi gimnazjaliści zaprezentowali się znakomicie: Natalia Brzeskot z kl. 3b zajęła II miejsce, Wiktor Bachta z kl. 1b 
zajął III miejsce, Oliwia Ganowicz – VI m., Magdalena Kasprzyk – VII m., Mateusz Gancarz – IX m.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów narodowych w Jerzmanowej

Na zdjęciu doradca zawodowy 
p. Marzanna Sacewicz podczas indywidualnego 

spotkania z uczennicą klasy trzeciej
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KALEJDOSKOP WYDARZEŃ
1 lipca 2017 r.. Lubuskie Lato Filmowe – wyjazd mieszkańców  

do Łagowa Łagów

8 lipca 2017 r.. Festyn Rodzinny Łagoszów Mały

lipiec-sierpień 2017r. Wakacje z GCK – półkolonie Jerzmanowa, 
Jaczów, Kurowice

22-23 lipca 2017 r.. Spotkanie Kultur – festyn połączony  
z Turniejem Wsi Jerzmanowa

sierpień 2017r. Wakacyjny wyjazd Zespołu Folklorystycznego 
„Jaczowiacy” wg uzgodnień

sierpień 2017r. Wyjazd na spotkania kabaretowe Amfiteatr  
Zielona Góra

15 sierpnia 2017r. Udział promocyjny w imprezie  
pn. „W cieniu Kolegiaty” Głogów

sierpień 2017r. Sołecki Dzień Słonecznika Bądzów

sierpień/wrzesień 2017r. Rajd Rowerowy Jerzmanowa

2 września 2017r. Dożynki Gminne wg uzgodnień

wrzesień 2017r. Piknik integracyjny dla mieszkańców Jaczowa Jaczów

wrzesień 2017r. Dzień Maniowa Maniów

wrzesień 2017r. Spotkanie integracyjne dla dorosłych Kurów Mały

cykliczne Zajęcia warsztatowe dla dzieci z GCK świetlice, wiejskie 
domy kultury

cykliczne Zajęcia biblioteczne, spotkania autorskie Jerzmanowa, 
Jaczów

Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji. 
Czas odpoczynku od książek, zeszytów, szkolnej ławki, dzwonka i porannego wstawania.

Na ten czas życzymy wszystkim uczniom, rodzicom i nauczycielom bezpiecznych i słonecznych wakacji, 
interesujących podróży, niezapomnianych wrażeń, uśmiechu na co dzień oraz szczęśliwego powrotu do szkoły. 

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody. 
Bawcie się dobrze, leniuchując w przydomowych ogródkach, na złocistych plażach, w górach i nad jeziorami. 

Wszystkich tych, którzy wakacje spędzą w Gminie Jerzmanowa zachęcamy do skorzystania z atrakcji 
o jakie w przerwie wakacyjnej zadba Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.


