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Dzieci
to nasz skarb

STR. 5, 6-7, 12-13

Gmina inwestuje w przyszłość najmłodszych mieszkańców. Nasi uczniowie mają 
świetne warunki nauki w szkołach. W Jaczowie budowane jest nowoczesne przedszkole 
z oddziałem żłobkowym, a tegoroczny Dzień Dziecka był rewelacyjny.
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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
Oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie Inicjatyw Jerzma-
nowskich”. Gazeta stanowi swojego rodzaju podsumowanie 
mijającego kwartału. A te trzy miesiące były bogate w inwestycje 
i wydarzenia. 

To swoiste kalendarium pozwoli Państwu sięgnąć wstecz, od-
wołać się do istotnych w wymiarze miejscowości i mieszkańców 
wydarzeń, ocenić zachodzące w naszym otoczeniu zmiany.

Tę formę kontaktu z Wami, drodzy Mieszkańcy, przyjąłem wiele 
lat temu, uznając za swój obowiązek zdawanie relacji z moich 
działań, „rozliczania się” z Wami z realizacji społecznej służby, 
jaką niewątpliwie jest sprawowanie urzędu wójta. 

W niniejszym numerze „Inicjatyw Jerzmanowskich” znajdą więc 
Państwo materiał stanowiący podsumowanie wydarzeń inwe-
stycyjnych, społecznych i kulturalnych. Oczywiście w pigułce. 
Ponadto zasięgną Państwo informacji o działalności Gminne-
go Centrum Kultury, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz o innych bieżących wydarzeniach. 

Życzę Miłej Lektury!

     Z wyrazami szacunku 

Lesław Golba 
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Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa: 
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15; środa 7:15 

do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy 
- 76 836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 
21; Referat Finansów i  Planowania: Kierow-
nik referatu - tel. 76 837 36 10; Stanowisko 
ds. księgowości budżetowej - tel. 76 837 36 
08; Stanowisko ds. płac i  rozliczeń z budże-
tami - tel. 76 837 36 07; Stanowisko ds. ra-
chunkowości - tel. 76 837 36 06; Stanowisko 
ds. księgowości podatkowej - tel. 76 836 55 
41; Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT 
oraz ewid. księgowej - tel. 76 837 36 14; Dział 
Podatków i Opłat: Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób fizycznych - tel. 76 837 36 12; Sta-
nowisko ds. podatków i opłat osób prawnych 
- tel. 76 837 36 13; Dział Zamówień Publicz-
nych i Funduszy Zewnętrznych: Stanowisko 
ds. zamówień publicznych - tel. 76 836 55 
48; Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych 
- tel. 76 837 36 16; Dział Organizacji i Kadr: 
Stanowisko ds. organizacyjnych i prowadze-
nia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; Stanowi-
sko ds. kadr i  archiwum zakładowego - tel. 
76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko 
ds. obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stano-
wisko ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 
35; Referat Inwestycji, Zarządu i  Remontu 
Dróg: Kierownik referatu - 76 836 55 34; Sta-
nowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; 
Stanowisko ds. przygotowania i realizacji in-
westycji i remontów dróg - tel. 76 837 36 65; 
Stanowisko ds. przygotowania i realizacji in-
westycji i remontów - tel. 76 836 55 43; Dział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 
- tel. 76 836 55 49; Stanowisko ds. ochrony 
środowiska - tel. 76 836 55 38; Dział Oświa-
ty i Współpracy: Stanowisko ds. oświaty - 76 
836 55 46; Stanowisko ds. współpracy - 76 
836 55 39; Dział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Przestrzennego: 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościa-
mi - tel. 76 836 55 36; Stanowisko ds. zago-
spodarowania przestrzennego - tel. 76 836 
55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 04; Stano-
wisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 
55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Społecz-
nej i Promocji - tel. 76 836 55 40.
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XXVI Przegląd Zespołów 
Ludowych i Folklorystycznych 
za nami. 

Miłośnicy, folkloru, ludowości, śpiewu, 
tańca i barw mieli okazję spotkać się w so-
botę (8.06.) na przeglądzie. Impreza, której 
gospodarzem jest działający nieprzerwa-
nie od 74 lat zespół Jaczowiacy, umożliwia 
prezentację muzyki, śpiewu i  tańca lu-
dowego. To ważne święto folkloru kulty-
wuje integrację i  wspólne biesiadowanie, 
do których dawniej nie trzeba było nikogo 
namawiać. Pozwala zatrzymać się w  pę-
dzie współczesnej codzienności i  powró-
cić do korzeni. – To tradycja, która wrosła 
w Jaczów i w gminę Jerzmanowa – mówił 
witając przybyłych gości wójt Lesław Gol-
ba. Tegoroczna edycja zebrała rekordową 
ilość uczestników. Na scenie zaprezento-
wało się 16 zespołów, a tym samym ponad 
300 artystów. 

Jeszcze przed występami uroczyście uho-
norowano Dorotę Bańkę-Godzik i  Ewę 
Grabowską-Poprawską, jubilatki działa-
jące od  10 lat na  rzecz upowszechniania 
kultury ludowej w zespole Jaczowiacy. Po 
części oficjalnej jako pierwsi swój program 
artystyczny zaprezentowali gospodarze. Z 
każdym kolejnym występem, do  późnych 
godzin wieczornych, coraz więcej doro-
słych z  widowni dołączało do  wspólnego 
śpiewu i tańca pod sceną, a dzieci bawiły 
się w specjalnie zorganizowanych dla nich 
zabawach i animacjach. Serdeczne podzię-
kowania za dla OSP w Jaczowie oraz firmy 
Proinfra z Jerzmanowej. GCK Jerzmanowa

 Kto wystąpił na przeglądzie? 
Zespół Ludowy JACZOWIACY, Zespół KYCZERKA w dwóch składach: 

grupa młodsza i młodzieżowa, OSETNOPOLANIE, Zespół Tańca Ludowego 
„DŁUGOŁĘKA”, PRZEDMOŚCIANKI, Zespół Folklorystyczny „LUBIN” z Krzeczyna 

Wielkiego, Łemkowski Zespół Folklorystyczny „ROZTOKA” z Rudnej, Zespół 
Śpiewaczy „HARFA” z Wińska, CHABER, Kapela „POGRANICZE”, Zespół 

Folklorystyczny „GROCHOWICZANKI”, STARCZOWIANIE ze Starczowa k. Ząbkowic 
Śląskich, Kapela Ludowa „GRAMY I ŚPIEWAMY” z gminy Jemielno, KARKONOSZE 

z Gruszkowa oraz SOBINIANIE. 

Ludowo i folkowo 
w Jaczowie 
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INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Ogromna radość towarzyszyła 
mieszkańcom Gaików 
podczas otwarcia i oddania 
do użytku nowo wybudowanej 
świetlicy wiejskiej wraz 
z placem zabaw dla dzieci. 

Podziękowaniom nie było końca. Moment 
przecięcia wstęgi poprzedziło przemó-
wienie wójta Lesława Golby, w  którym 
to  zaznaczył, jak  istotnymi elementami 
podczas powstawania inwestycji są: mię-
dzyludzka współpraca, zrozumienie, za-
angażowanie i  wspólne dążenie do  celu. 
Dzięki takim właśnie cechom wykonaw-
ców i  osób zaangażowanych w  projekt, 
budowa świetlicy przebiegła sprawnie 
od momentu pozyskania działki od Agen-
cji Nieruchomości Rolnej, przez likwida-
cję napowietrznej linii średniego napięcia, 
etapy projektowania budowy, wykończe-
nia po wyposażenie obiektu.

Dla pokoleń 
To szósta świetlica, którą udało się wybu-
dować w Gminie Jerzmanowa w ostatnich 
latach. Inwestycja powstała pod nazwą 

Wójt: To efekt wspólnego 
dążenia do celu

Centrum Aktywizacji Wiejskiej w  Ga-
ikach i kosztowała ponad 2 mln zł. Piękny 
budynek i  plac zabaw dla  dzieci stanęły 
właśnie w centrum miejscowości na dział-
ce, która jeszcze dwa lata wcześniej stra-
szyła gąszczem dzikiej roślinności. W 
miejscu, którego sama lokalizacja skłania 
do integracji i gromadzenia się mieszkań-
ców sołectwa. Uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonali: wójt gminy, przewodni-
czący rady Tadeusz Kozakowski, sołtys 
wsi Gaiki Zbigniew Skowronek oraz Mo-
nika Dydowicz, przedstawicielka firmy 
Modernpol z  Głogowa, głównego wyko-
nawcy inwestycji. Symbolicznie nowe 
mury budynku poświęcił ks. proboszcz 
Piotr Matus, aby  służyć mogły obecnym 
i przyszłym pokoleniom.

Zabawa do nocy
Zorganizowane przez GCK w  Jerzmano-
wej zabawa, tańce i wspólne biesiadowa-

nie trwały do  nocy. Oprócz wspaniałej 
pogody dopisywały również pogodne 
nastroje. Pierwszą imprezę i  integrację 
można uznać za udaną w stu procentach. 
Poczęstunek zapewniło GCK oraz gospo-
dynie z  Potoczka i  Gaików, które wyka-
zały się mistrzostwem w pieczeniu ciast. 
Zabawę rozkręcił swoim niesamowitym 
występem Zespół Echo z  Kwielic. Bisu-
jąc dwukrotnie, porwał do tańca wszyst-
kich zgromadzonych na sali. Nie zabrakło 
atrakcji dla dzieci. Skakaniu na dmuchań-
cu nie było końca, a konkursy i animacje 
cieszyły się licznym udziałem całych ro-
dzin. Wspólna zabawa pokazała, jak bar-
dzo towarzyscy i przyjaźni są mieszkańcy 
Gaików. Nowoczesna świetlica z pewno-
ścią posłuży im do integracji, aktywnego 
spędzania czasu i  kulturowego rozwoju 
stając się wyjątkowym miejscem w ich co-
dziennym życiu.  GCK Jerzmanowa
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Dom kultury z inicjatywami 

Tym razem 
na Sępolnie
Sukcesywnie każdego roku gmina 
remontuje mostki w Jaczowie. 

W tym roku zostały wykonane kolejne 
przy ulicy Głównej. W ramach tego za-
dania wyremontowano przyczniki, wy-
mieniono płyty betonowe, zamontowano 
nowe barierki nawiązujące do  tych już 
wykonanych. Remonty mostków przy-
czyniają się do  podniesienia bezpieczeń-
stwa i poprawy estetyki Jaczowa w rejonie 
przepływającego Sępolna.  JT

Projekt podzielony jest na dwa etapy. Pier-
wszy polega na przeprowadzeniu diagnozy 
identyfikującej zasoby kulturotwórcze 
mieszkańców gminy oraz  rozpoznanie 
potrzeb i oczekiwań różnych grup społec-
znych w  zakresie kulturalnych inicjatyw 
lokalnych. W trakcie tego etapu będzie-
my spotykać się z  mieszkańcami gminy 
Jerzmanowa oraz  osobami związanymi 
z gminą, będziemy przeprowadzali wywi-
ady grupowe i indywidualne oraz zbierali 
opinie w  Fabryce Marzeń podczas orga-
nizowanych imprez. Spotkacie nas w prz-
estrzeni publicznej oraz  w  świetlicach 
wiejskich. W lipcu ogłosimy konkurs pn. 
„Jerzmanowskie Inicjatywy Kulturalne” 
na najciekawsze lokalne pomysły na kul-
turę, gdzie będziecie mogli zrealizować 
swoje wydarzenia i  przedsięwzięcia. Po-
możemy skonstruować m.in. harmono-
gram działań i  budżet. W drugim etapie 
programu GCK będzie dofinansowywało 

wybrane w  konkursie inicjatywy, które 
będą realizowane w  drugiej połowie 
bieżącego roku. Zachęcamy mieszkańców 
do  czynnego włączania się w  diagnozę. 
Wasze opinie są dla  nas na  wagę złota, 
ponieważ one będą kształtować dalszy 
rozwój kultury w  Gminie Jerzmanowa. 
Mamy zasoby, mamy potrzebę działań, 
szukamy inicjatyw i lokalnych partnerów 
do ich realizacji.  GCK JERZMANOWA 

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Gminne Centrum Kultury 
jako jedna z 50 instytucji kultury w Polsce uzyska dofinansowanie 
ze środków Narodowego Centrum Kultury na zadanie „Jerzmanowskie 
inicjatywy kulturalne w Gminie Jerzmanowa” w ramach programu „Dom 
Kultury+Inicjatywy Lokalne”. 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2019

Przy budowie przedszkola zakończone 
zostały roboty stanu surowego w  98 pro-
centach. Trwają prace dekarskie. Została 
zamontowana kolorowa i aluminiowa sto-
larka w  oddziale żłobkowym. Rozpoczęły 
się prace wykończeniowe wewnątrz. Zo-
stała również wykonana instalacja kanali-
zacyjna pod posadzką w całym obiekcie. – 
Niedawno jeszcze tutaj była łąka, a dzisiaj 
już mamy mury i widać zarys tego ogrom-

nego przedszkola wraz z oddziałem żłobko-
wym, które będzie w naszej gminie – mówi 
mieszkanka Jaczowa. 

Będzie komfortowo 
Blisko dziewięciomilionowa inwestycja jest 
współfinansowana z funduszy Unii Euro-
pejskiej – z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na  lata 2014 - 2020 (1,7 mln zł) oraz  rzą-
dowego programu Maluch Plus (450 tys. 

Sprawnie 
i w szybkim tempie

Tak przebiegają prace przy budowie gminnego przedszkola wraz 
z odziałem żłobkowym w Jaczowie oraz przy budowie ośrodka zdrowia 
w Jerzmanowej. Oddanie do użytku placówek zaplanowano w 2020 roku.

zł), resztę pokryje gmina. – Przedszkole, 
które planujemy oddać w przyszłym roku 
naszym milusińskim, myślę, że  zapew-
ni w 100 proc. miejsca dla naszych dzieci. 
Inwestycja ta została tak zaprojektowana, 
aby  zapewnić dzieciom maksymalne bez-
pieczeństwo i  wygodę. Będzie ono bar-
dzo przestronne i  funkcjonalne. Chcemy, 
aby  edukacja w  naszym przedszkolu była 
jak  najbardziej efektywna i  komfortowa 
zarówno dla dzieci jak i nauczycieli – mówi 
wójt Lesław Golba.

Stan surowy zamknięty 
Natomiast przy budowie ośrodka zdrowia 
w  Jerzmanowej widać postępujący zakres 
prac, gdzie mamy już stan surowy za-
mknięty wraz ze stolarką okienną. Przypo-
mnijmy, że nowy ośrodek zdrowia będzie 
znajdował się przy urzędzie gminy i będzie 
obiektem bardzo nowoczesnym, przestron-
nym i  funkcjonalnym, dostosowanym 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. Znaj-
dą się w nim gabinety lekarskie, zabiegowe 
oraz duża część rehabilitacyjna. W ośrod-
ku będą działać gabinety: konsultacyjny, 
zabiegowy ze stanowiskiem EKG, gabinet 
stomatologiczny, pediatria, a na poddaszu 
część rehabilitacyjna. Będzie to  budynek 
dwukondygnacyjny o  powierzchni użyt-
kowej 437,54 mkw. Całość inwestycji fi-
nansowana ze środków własnych gminy – 
2 mln 642 tys. 916,39 zł.  JT
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LUDZIE / WYDARZENIA

Impreza przy-
ciągnęła mnóstwo go-

ści, bo atrakcji było co niemiara. 
Drewniana karuzela z  wiklinowymi ko-
szami, czerpanie papieru, mielenie zboża 
żarnem, samodzielne wykonywanie pod-
płomyków, zaplatanie koszy z  wikliny, 
tkanie materiałów na krosnach, strzelanie 
z  kuszy i  łuku, walki na  miecze, pokaz 
uzbrojenia i walk rycerskich – to wszystko 
zobaczyć można było w średniowiecznym 
miasteczku. Z imprezy dzieci zabierały 
pamiątkę w  postaci materiału wykona-
nego na krośnie, smacznego podpłomyka 
lub cyfrowego zdjęcia z wyjątkowej, śre-
dniowiecznej fotobudki. Teatr kulinar-
ny Krzysztofa Górskiego serwował iście 
staropolski poczęstunek – bliny na słodko 
i z mięskiem. 

Także na sportowo
Sportową rywalizację zapewniali instruk-
torzy i animatorzy z Fitness Mani. Do zor-
ganizowanych przez nich konkursów usta-
wiały się długie kolejki. Mnóstwo emocji 
wzbudził wcale niełatwy konkurs wiedzy 
historycznej na temat gminy Jerzmanowa 
przeprowadzony przez bibliotekę, w któ-
rym główną wygraną był tablet. Nagro-
dy zwycięzcom wręczał pomysłodawca 
głównej nagrody – wójt Lesław Golba, 
a  także przewodniczący rady gminy Ta-
deusz Kozakowski. Dużą popularnością 
cieszyła się także strefa malucha, w której 
rodzice mogli odpocząć na  kocach i  le-
żakach spokojnie obserwując swoje ma-

luchy „w  akcji”. Pod opieką animatorów 
dzieciaczki nurkowały w  kuleczkowym 
lub klockowym basenie, nawlekały korale 
dla swoich mam oraz fantazjowały wykle-
jając różności z kukurydzianych klocków 
PlayMails.

Dziękujemy...
Najmłodsi mogli śmiało skakać na  dmu-
chańcach, a trochę starsi szaleć w kulach 
zorbingowych i  na  trampolinach, ganiać 
po  parku, strzelając z  elektronicznego 
paintballa. Małe księżniczki paradowały 
z  hennowym tatuażem i  pomalowanymi 
buźkami, a  chłopcy nie odstępowali kła-
da, którym jaczowscy strażacy „powozi-
li” do  samego końca imprezy. Spłynęło 
do nas mnóstwo podziękowań i wyrazów 
uznania za  świetną organizację, ale  tak 
naprawdę to  my dziękujemy, że  byliście 
z nami w ten dzień – mówi Barbara Resz-
czyńska, szefowa Gminnego Centrum 
Kultury. GCK Jerzmanowa

Średniowieczna Jerzmanowa 
– pod tym hasłem 
Gminne Centrum Kultury 
zorganizowało wyjątkowe 
święto dla najmłodszych 
z naszej gminy (1.06.). 
Niesamowity klimat 
festynu rodzinnego 
sprawił, że również dorośli 
odnajdywali w sobie 
dziecięcą 
radość.

Średniowieczny  Dzień Dziecka 
w nowoczesnej g  minie
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Dziękujemy naszym partnerom i sponsorom!
Pomogli nam: Bank Spółdzielczy w Głogowie; Zielone Ogrody – Wioletta Miodowicz-

Jakubowska, Paweł Jakubowski; BAR BUD S.C. Mariola i Roman Bartkowiak; 
Materiały Budowlane RYCZEK – Agnieszka Makara i Dorota Ryczek; OSP 

w Jerzmanowej i Jaczowie; PHU BRACIA Jan Łyżwa, Andrzej Łyżwa, Firma EXFORM 
Tomasz Terefenko, Głogowskie Stowarzyszenie Otwarte Drzwi, Smile Clown, 

Nieustraszeni, Grupa Pokazy Artystyczne z Legnicy, firma Sport Górski Jerzy Górski, 
firma HENNOWE MEHENDI, FITNESS MANIA, sołtys wsi Potoczek Krzysztof Nester, 
wójt Lesław Golba; radni gminy Jerzmanowa i wszyscy niewymienieni, a niezawodni, 

którzy wsparli wydarzenie pomocą i osobistym zaangażowaniem.

Średniowieczny  Dzień Dziecka 
w nowoczesnej g  minie
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LUDZIE / WYDARZENIA

Sukces Pancernych 
na Dolnośląskim Turnieju 
Zastępów Św. Jerzego 
w Ostrzeszowie. 

Zastęp Pancerni należący do 125. Jaczow-
skiej Drużyny Harcerzy “Husaria” zajął 
I miejsce w  turnieju spośród 60 innych 
zastępów. Ich wyczyn został nagrodzony 
mianem najlepszego zastępu oraz  Cho-
rągwią Św. Jerzego, która jest przekazy-

wana najlepszym. W historii harcerstwa 
w  Jaczowie to  drugi raz, kiedy nasi har-
cerze zdobyli I miejsce. turniej odbył się 
w  dniach 10-12 maja. tydzień wcześniej, 
bo 5 maja b.r., została powołana 4. Jaczow-
ska Gromada Zuchowa Ułani. Jest to dru-
ga jednostka Związku Harcerstwa Rze-
czypospolitej na  ziemiach jaczowskich. 
Gromada skupia dzieci z  klas 0-4 szkoły 
podstawowej. Dowódcą nowej jednostki 
został ćwik Gracjan Kuczyński. Gromada 
liczy 15 dzielnych zuchów.  JT

Brawa dla Państwa Józefy 
i Stanisława Bochenków! 
Wręczono im srebrny Medal 
,,Za Zasługi Dla Obronności 
Kraju”.

Decyzją Ministra Obrony Narodowej 
medale otrzymują rodzice, którzy wycho-
wali co najmniej trzech synów służących 
w  Wojsku Polskim. W imieniu ministra 
Mariusza Błaszczaka odznaczenia wrę-
czał Zastępca Wojskowego Komendanta 
Uzupełnień w Głogowie mjr Dariusz Mi-
strzak wraz z  wójtem Lesławem Golbą 
oraz przewodniczącym rady gminy Tade-
uszem Kozakowskim. - W życiu każdych 

rodziców są momenty niepewności: kiedy 
dzieci stawiają pierwsze kroki, kiedy się 
usamodzielniają, kiedy opuszczają dom, 
ale  również jest taki moment niepewno-
ści, który u państwa zapewne również się 
pojawił, kiedy wasze dzieci szły do  woj-
ska. Szły z obowiązku, bo tak nakazywało 
prawo i nadal nakazuje. Sądzę, że rodzice 
wtedy zastanawiają się, czy  dobrze wy-
chowali te dzieci, czy dzieci sobie poradzą 
w  tej nowej rzeczywistości. Ja uważam, 
że dobrze ich wychowaliście, poradzili so-
bie, wypełnili służbę wzorowo przez cały 
okres jej obowiązywania – mówił podczas 
spotkania mjr Dariusz Mistrzak. Uroczy-
stośc miała miejsce podczas sesji rady 
gminy 22 maja 2019 r.  JT

 Panie Piotrze, kiedy i w jaki sposób roz-
poczęła się pana przygoda ze zwiedzaniem 
Polski na rowerze?
Tak naprawdę to  już blisko 20 lat temu, 
bo w roku 2000, kiedy jeszcze amatorsko 
jeździłem dużo rowerem kolarskim, z gru-
pą znajomych z Głogowa wybraliśmy się 
do  Zakopanego, odwiedzając Częstocho-
wę, Ojców, Kraków, Wisłę i  dalej połu-
dniową granicą Polski do  Zakopanego, 
a  nawet nad Morskie Oko. W rezultacie 
dojechaliśmy do  Czorsztyna i  Niedzicy, 
a następnie wracaliśmy pociągami z No-
wego Sącza. Potem była długa przerwa. 
Ale dwa lata temu postanowiłem wrócić 
do swojej pasji i kupiłem sobie rower tu-
rystyczny z  myślą o  wyprawie dookoła 
Polski. Wraz z kolegą z pracy wybraliśmy 
się rowerami w kierunku Międzyzdrojów, 
a  następnie przejechaliśmy wzdłuż wy-
brzeża aż  do  Gdańska, skąd wróciliśmy 
pociągami do domów.
 Jak zaraził pan syna pasją do zwiedza-
nia Polski w ten sposób? Czy nauczyciele 
są dla niego wyrozumiali podczas jego 
nieobecności w trakcie roku szkolnego? 
Marcin od kilku lat jeździ w szkółce ko-
larskiej MTB Jerzmanowa. Chyba spodo-
bała mu się moja przygoda i postanowił, 
że  chciałby się do  nas przyłączyć. Oczy-
wiście musiał w  szkole porozmawiać ze 
swoją wychowawczynią dużo wcześniej 
i nadrobić materiał tak, aby nie mieć za-
ległości. Nauczyciele są otwarci i wyrozu-
miali, wszystko jest kwestią odpowiednio 
wczesnej informacji o nieobecności. 
 To nie jest wasza pierwsza taka wy-
prawa. Gdzie i na jak długo wyruszyliście 
po raz pierwszy? 
Razem z  Marcinem wyruszyliśmy rok 
temu na 12 dni, zaczynając naszą przygo-
dę w Gdańsku i dalej kierując się do Elblą-
ga, gdzie rozpoczyna się wschodni szlak 
rowerowy Green Velo, który rozciąga się 
na długości ponad 2 tys. km i ciągnie się 
przez pięć województw. Udało nam się 
dojechać do Augustowa, skąd wróciliśmy 

Piękne krajobrazy, 
przepastne przestrzenie, lasy, 
jeziora, rzeki, górki, pagórki, 

miasta, miasteczka, wsie 
i małe wioski... Niezwykłego 

klimatu Polski wschodniej 
doświadcza właśnie nasz 
radny Piotr Przewoźnik 

z synem Marcinem. Podążają 
szklakiem rowerowym Green 

Velo, który ma w sumie 2 tys. 
kilometrów. Nam udało się 

z nim porozmawiać, jak był 
jeszcze w trasie.

Medal za synów w wojsku! 

Nasi harcerze byli najlepsi
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Radny znowu ruszył 
w Polskę... rowerem

Green Velo to  szlak rowerowy w  Polsce wschodniej, pra-
wie 2000  kilometrów biegnące przez  5  województw. 

Przebiega głównie po asfaltowych drogach publicznych o ni-
skim natężeniu ruchu pojazdów. Przebiega przez wojewódz-
twa: warmińsko-mazurskie (420  km), podlaskie (592  km), 
lubelskie (351  km), podkarpackie (428  km) i  świętokrzyskie 
(190 km). Niemal 580 km (29 proc. długości trasy) stanowią 

odcinki prowadzące przez  tereny leśne, a  180  km (9 proc. 
długości trasy) przypada na doliny rzek. To wszystko warto 
zobaczyć na  profilu społecznościowym Facebook naszego 
radnego Piotra Przewoźnika, który codziennie relacjonuje 
tę jakże ciekawą podróż. Udało nam się porozmawiać z  nim 
przez komunikator społecznościowy w trakcie trwania przy-
gody.

do  domu, zwiedzając Mazury, 
Suwalszczyznę i część Podlasia. 
 Jak się dobrze przygotować 
do takiej podróży?
Na pewno trzeba wcześniej 
wybrać odpowiedni termin, 
w naszym wypadku jest to wła-
śnie przełom maja i  czerwca, 
ponieważ jest jeszcze przed 
sezonem, a  jednocześnie już 
odpowiednio ciepło, ponieważ 
klimat na wschodnich terenach 
Polski jest znacznie surow-
szy niż  u  nas. Do samej jazdy 
nie trzeba jakiegoś drogiego 
sprzętu, wystarczy sprawny ro-
wer, najlepiej wcześniej zrobić 
w  nim odpowiedni serwis. Ze 
swojego doświadczenia wiem, 
że  do  przejechania odległości 
około 100 km dziennie nie trze-
ba też specjalnych treningów 
czy  przygotowań. Wystarczy, 
że  się choć trochę jeździ ro-
werem i  śmiało można jechać. 
Bardzo ważne jest, aby  zabrać 
ze sobą tylko te niezbędne rzeczy, 
pamiętając o tym, że można się spodzie-
wać każdej pogody. Warto zaopatrzyć się 
w  odpowiednie sakwy rowerowe, które 
zabezpieczą nasz ekwipunek w  każdych 
warunkach. Oczywiście: kask, apteczka 
i  podstawowe narzędzia oraz  zestaw na-
prawczy do dętek. 
 W jaki sposób radzicie sobie z truda-
mi podróży spowodowanymi chociażby 
pogodą – ulewnym deszczem czy palącym 
słońcem? 
Jak dotąd to na pogodę nie mogliśmy na-
rzekać, ale na pewno trzeba mieć ze sobą 
jakieś dobre „kapoki” przeciwdeszczowe, 
a na palące słońce osłonę w postaci czapki 
z daszkiem pod kask lub chustę oraz krem 
ochronny. Z całą pewnością zapas wody 
do picia i to przynajmniej na jeden dzień, 

ponieważ we wschodniej części Polski 
możemy naprawdę nie spotkać żadnego 
sklepu bardzo długo. Warto też zaopatrzyć 
się w mapy terenów, w które się wybiera-
my, ponieważ z zasięgiem też bywa różnie.
 Czy macie chwile zwątpienia, w któ-
rych chcecie zawrócić do domu? Co was 
motywuje w takich przypadkach, by jechać 
dalej?
Raczej, jak do tej pory, nie mieliśmy aż ta-
kich ciężkich chwil. Staramy się wyciągać 
z  różnych sytuacji wnioski i  zamieniać 
je w  przygodę. Kiedy na  przykład oka-
że się, że  skrót drogi kończy się gdzieś 
daleko w  lesie, bez zasięgu telefonu, lub 
droga, która miała być przejezdna, w rze-
czywistości przypomina piaszczystą pla-
żę, po której ciężko przejść, a co dopiero 
ujechać. Albo po  dojechaniu do  mostu, 

okazuje się, że  połowy mostu 
nie ma, a drugi jest bardzo dale-
ko... Dużo rozmawiamy z miej-
scowymi ludźmi, a  motywację 
na  pewno daje nam wsparcie 
naszych znajomych, którzy ob-
serwują nas na  portalach spo-
łecznościowych. 
 Wiem, że pana małe córeczki 
też lubią jeździć na rowerze. My-
śli pan, że też się zarażą pasją 
tak jak Marcin?
Mam nadzieję, że  niebawem 
same będą chciały, podobnie 
jak Marcin. 
 Czy za rok planujecie kolejną 
podróż? 
Jest taki cichy plan, aby  skoń-
czyć ostatni odcinek Green 
Velo – z Przemyśla do Końskich 
za Kielcami.
 Na koniec poproszę o dobrą 
radę dla wszystkich, którzy na-
rzekają na brak wolnego czasu 
i wątpią w swoje możliwości.

Myślę, że  brak czasu to  tylko 
taka wymówka. Ja przez cały rok planu-
ję kolejną wyprawę, oszczędzam urlop 
lub organizuję sobie inne dni wolne. Dwa 
dni temu spotkaliśmy młode małżeństwo 
na  noclegu w  Królowym Moście z  rocz-
nym dzieckiem, jadących 500 km w  10 
dni. To tylko kwestia podejścia, to nie jest 
żaden wyścig, tylko przygoda z możliwo-
ścią zobaczenia bardzo wielu ciekawych 
miejsc.
 W takim razie życzę udanej podróży 
i wytrwałości!
Dziękujemy. Właśnie ruszamy z  Janowa 
Podlaskiego w  kierunku Terespola. Jest 
super pogoda i  w  końcu wiatr północny 
w plecy.

Dziękuję za rozmowę. 
Justyna Tórz
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Do Jerzmanowej przyjechali przedstawiciele służb ratunkowych z całego województwa. Były pokazy 
umiejętności, sprzętu oraz szkolenia z pierwszej pomocy. Każdy mógł dostać kamizelkę odblaskową z napisem 
Bezpieczny Dolnoślązak albo koszulkę z logiem akcji. Widzieliśmy nawet karkonoski GOPR czy strażaków 
z Jeleniej Góry. To była świetna zabawa, rozrywka, a także nauka dla uczniów szkoły w Jerzmanowej.

LUDZIE / WYDARZENIA

PIKNIK 
BEZPIECZEŃSTWA 
W NAGRODĘ

Przypomnijmy, że  otrzymali nagrodę 
za  wygraną w  konkursie Bezpieczny 
Dolnoślązak. Szkoła została dostrzeżo-
na przez jury konkursu organizowanego 
przez marszałka województwa, a  reali-
zowanego przez Dolnośląski Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu 
za swoje działania w dziedzinie krzewie-

nia bezpiecznych postaw wśród uczniów. 
Uczniowie brali udział w  warsztatach 
w sali edukacyjnej „Ognik” w PSP w Gło-
gowie, uczestniczyli w zajęciach organi-
zowanych przez policję oraz  korzystali 
z  wiedzy strażaków z  OSP w  Jaczowie 
i  Jerzmanowej. Szkoła współpracowa-
ła również z  poradnią psychologiczno-

pedagogiczną w  Głogowie, Związkiem 
Gmin Zagłębia Miedziowego w  Polko-
wicach czy z KGHM Polska Miedź. Na-
groda dla  szkoły to  certyfikat oraz  pik-
nik bezpieczeństwa. Zorganizował go 
wydział obronności i  bezpieczeństwa 
Urzędu Marszałkowskiego we Wrocła-
wiu.  RED
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Podczas 230 godzin lekcyjnych 
przeszkolili 3 tys. 49 dzieci. 
Izasłużyli na wyróżnienie. 
OSP w  Jaczowie znalazła się w  finale 
trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu 
Floriany, kwalifikując się do grona dwu-
nastu najlepszych jednostek w kraju. Nasi 
ochotnicy zajęli 2. miejsce w  ilości prze-
szkolonych dzieci z  zakresu pierwszej 
pomocy. Zajęcia prowadzili w  trzynastu 
szkołach powiatu głogowskiego. Nagroda 
ta nazywana jest strażackimi Oskarami. 
Grupa z Jaczowa w sobotę (18.05.) busem 
wynajętym przez gminę Jerzmanowa po-
jechała na galę finałową do Europejskiego 
Centrum Matecznik Mazowsze w Otrębu-
sach koło Warszawy.

Na uroczystości byli Władysław Wolski, 
Iwona Wolska, komendant gminny OSP 
Jacek Dziedzic, Tomasz Wijatkowski 
i Adrian Kuczyński. Podczas tej uroczy-
stości wręczono 20 prestiżowych statu-
etek za najlepsze i najciekawsze projekty 
zgłoszone i  nominowane w  11 katego-

Ochotnicy z Jaczowa ze strażackim Oscarem
 RATUJĄ I UCZĄ RATOWAĆ

riach oraz  12 nagród w  kat. specjalnej. 
„Ratujmy i  uczmy ratować” pod patro-
natem fundacji WOŚP, za akcję szkolenia 
dzieci z pierwszej pomocy przedmedycz-
nej oraz właściwej reakcji na zdarzenia. 
Strażacy z Jaczowa otrzymali pamiątko-
wą tablicę potwierdzającą udział w akcji, 
certyfikat oraz nagrody od WOŚP – fan-
toma do ćwiczeń resuscytacji.

W tym roku w tej kategorii wzięły udział 
64 jednostki OSP, które przeprowadzały 
zajęcia w 2018 i 2019 r. Z naszego regio-
nu Floriana otrzymała OSP Grupa Ra-
townictwa Specjalistycznego Strażacy 
Wspólnie Przeciw Białaczce, która ma 
swoją siedzibę w  Lubinie, ale  należą 
do nich ochotnicy także z OSP w Jaczo-
wie.  RED

Zakończyła się wystawa prac 
rękodzieła artystycznego 
uczestników zajęć 
Gminnego Centrum Kultury 
w Jerzmanowej. 
Ścieg krzyżykowy i matematyczny, haft 
florencki i  brazylijski, szydełkowanie, 
decoupage, frotaż, witraż, qulling, scra-
pbooking, biżuteria koralikowa to tylko 
niektóre z technik, jakie stosowane były 
w pracach wykonanych głównie na zaję-
ciach pn. “Dekoratornia” i  “Lubię two-
rzyć” prowadzonych przez instruktorki 
Renatę Zwolińską i  Adriannę Stosik.
Wernisaż był zwieńczeniem i  podsu-
mowaniem sezonu 2018/2019 i dał moż-
liwość pokazania talentu skromnych 
na  co dzień uczestniczek. Wernisaż 
to  także sposób na  promowanie poten-
cjału rękodzielniczej twórczości. Przy-
byłych gości powitała dyrektor GCK 
w  Jerzmanowej Barbara Reszczyńska. 
Głos zabrał również wójt Lesław Golba 
wyrażając ogromny podziw i  uznanie 
dla  talentu uczestniczek oraz  wręcza-
jąc im podziękowania za czynny udział 
w  rozwoju kulturalnym gminy. Dodat-
kową atrakcją był „minipokaz mody”, 
na  którym młode dziewczynki zapre-
zentowały kreacje uszyte przez mamy 
na kursie szycia maszynowego.

Ta twórczość ma potencjał 

Wysoki poziom prezentowanych dzieł 
zapewnił żywe zainteresowanie od-
biorców dostarczając mnóstwa doznań 
estetycznych, prowokując do  rozmów 
z  autorkami prac, wymiany poglądów 
i  subiektywnych odczuć. Zapraszamy 

do korzystania z oferty zajęć GCK Jerz-
manowa w  przyszłym sezonie. Dzie-
ła podziwiać można było w  sali OSP 
w Jerzmanowej na wernisażu, który od-
był się 24 maja. Wystawa potrwała do 29 
maja.  GCK Jerzmanowa
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Sukcesy, sukcesy...

Dobrze wiemy, że uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Jerzmanowej to wszechstronnie 
uzdolniona młodzież. Dowodem 
potwierdzającym naszą wiedzę są 
wyniki ostatnich konkursów. 
Z dumą informujemy, że praca Pawła Tuczyń-
skiego z klasy III zajęła I miejsce w XIV ogól-
nopolskim konkursie papieskim Lapbook 
„Śladami Jana Pawła II po  Polsce”. W tymże 
konkursie Karolina Król z  klasy VI uzyskała 
wyróżnienie. Szczególnie ważny jest dla  nas 
ogólnopolski konkurs „Książka dotykowa 
dla każdego”. Od trzech lat bierzemy w nim ak-
tywny udział, ponieważ prace z tego projektu 
trafiają do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Josepha Conrada Korzeniow-
skiego w Gdańsku i służą dzieciom, mającym 
problemy ze wzrokiem. W tym roku wielki 
sukces odniosła Kasia Pawłowska z klasy IV, 

której praca zajęła I miejsce oraz  otrzymała 
nagrodę specjalną dla  książek „Wyróżnio-
nych Dotykiem”. W tym samym konkursie 
Sophie Patyk z klasy IV uzyskała III miejsce. 
Braliśmy też udział w  powiatowym konkur-
sie twórczości literackiej dzieci i  młodzieży 
„Głogów mój dom, moja mała ojczyzna”, gdzie 
Paweł Tuczyński oraz  Mikołaj Patyk z  klasy 
VI otrzymali wyróżnienia. Szkolnym koordy-
natorem konkursów była Barbara Tuczyńska. 
Niezmiernie cieszy nas również wyróżnienie 
Emilii Kozłowskiej z  klasy IV w  ogólnopol-
skim konkursie dziennikarsko-ekologicznym 
„Ja, Ty, My” pod patronatem Dziennika Za-
chodniego, II edycja „Świat wokół mnie”. Jego 
tematem była: Woda - źródło i  energia życia. 
Gratulujemy Emilce i wszystkim uczestnikom 
ciekawych tekstów.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom 
i uczestnikom wszystkich konkursów i życzy-
my dalszych sukcesów.  SP

Uczniowie godnie reprezentowali 
powiat głogowski na etapie 
wojewódzkim ogólnopolskiego 
konkursu Wielka Liga Czytelników. 

Młody 
ekonomista
Uczniowie klasy 3 – 
Mateusz Kuczyński 
oraz Mikołaj Kasprzak 
– reprezentowali naszą 
szkołę w powiatowym 
konkursie matematyczno-
ekonomicznym „Młody 
ekonomista”.

Uczniowie musieli wykazać 
się wiedzą z dziedziny mate-
matyki oraz  ekonomii. Zada-
nia, takie jak  rozwiązywanie 
sudoku, krzyżówki matema-
tyczne czy obliczenia pienięż-
ne okazały się bardzo trudne 
dla  wszystkich uczestników. 
Nasi uczniowie uplasowali 
się na szóstym miejscu, co nie 
zmienia faktu, iż opanowane 
umiejętności matematyczne 
przydadzą im się na całe ży-
cie.  SP

Praktyka przede 
wszystkim
Uczniowie uczestniczyli 
w niezwykłej lekcji 
pierwszej pomocy. 

W rolę nauczycieli wcielili się 
eksperci w  tej dziedzinie – 
strażacy z  Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej z  Jerzmanowej 
i Smardzowa. Uczniowie mo-
gli poćwiczyć resuscytację 
krążeniowo-oddechową, po-
zycję bezpieczną czy  udzie-
lanie pomocy w  przypad-
ku ataku padaczki. Młodsi 
uczniowie przypomnieli sobie 
numery alarmowe, natomiast 
starsi poznali zasady dzia-
łania urządzenia AED, które 
również znajduje się w szko-
le. Zajęcia zakończyły się 
pokazem sprzętu straży po-
żarnej. Możliwość przebywa-
nia w  wozie strażackim była 
dla  dzieci bezcenna. Podzię-
kowania za przeprowadzanie 
fantastycznych zajęć! Z całą 
pewnością wiedza i  umie-
jętności zdobyte w  czasie 
tego spotkania zaprocentują 
w przyszłości.   SP

Ale są oczytani! W kategorii klas I-IV udział w  półfinale wo-
jewódzkim wywalczyła drużyna w  składzie: 
Hubert Kaczorek, Nela Worobiew, Zuzanna 
Boczula. Klasy V-VIII reprezentowali: Mar-
tyna Książek, Kacper Pręga i  Mateusz Kni-
hnicki. Obie grupy walczyły bardzo dzielnie. 
Wykazali się znakomitą znajomością wska-
zanych przez organizatora książek. Z dumą 
informujemy, że  starsza grupa zajęła drugie 
miejsce! Ich wynik to 140 punktów (przy czym 
zwycięska szkoła miała 142 punkty). Młodsi 
uczniowie również poradzili sobie znakomicie 
– uzyskali szóstą lokatę na dwanaście startu-
jących. Poziom konkursu był bardzo wysoki, 
a pytania niezwykle szczegółowe, tym bardziej 
cieszą osiągnięte wyniki. Podziękowania na-
leżą się wójtowi gminy Jerzmanowa za pomoc 
w  organizacji wyjazdu do  Wrocławia. Dzięki 
wsparciu organizacyjnemu organu prowadzą-
cego, uczniowie i  nauczyciele mogli skupić 
się na  stronie merytorycznej projektu. Szkoła 
dziękuje również rodzicom uczniów, którzy 
brali udział w konkursie. To ich zaangażowa-
nie pozwoliło osiągnąć takie wysokie lokaty. 
Dla uczniów gratulacje za  ogromną wiedzę 
czytelniczą i  życzenia sukcesów w  kolejnych 
konkursach.  SP
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Pierwszy Dzień Wiosny był 
okazją do zabawy z liczbą pi 
zwaną też... Panią Ludolfiną. 

Zabawa rozpoczęła się 21 marca w  sali 
gimnastycznej. To była okazja do  pod-
sumowania „Matematyki na  wesoło klas 
3-5”. Dzieci zgłębiały tajniki liczby pi. 
Mierzyły średnicę koła oraz  jego obwód 
zarówno miarą centymetrową, jak i stopa-
mi. Za każdym razem wychodziło, że ob-
wód jest trzy i trochę raza dłuższy niż jego 
średnica! To właśnie pi (3,141592...)! 

Zabawa słowem
Uczniowie nie tylko liczyli i porównywali, 
ale  poddawali grecki znak π plastycznej 
ekspresji oraz  wyszukiwali wyrazy, któ-
re rozpoczynały się lub kończyły na „pi” 
Pojawiły się m.in. takie słowa: piach, pia-
nino, piasek, piesek, piąć się, piąte koło 
u  wozu, piątka, picie, piegowaty, chłopi, 
chrypi, dokupi, dolepi, krzepi, odeśpi, 
odkupi, odlepi, skropi, ustąpi, zagapi, 
zakupi... i  napisali dosłownie setki wy-
razów. Całkiem ciekawie wyglądają wy-
razy, w  których uczniowie zastąpili „pi” 
greckim znakiem: wyglądało to  np. tak: 
πłka, πanino, πcie, skuπ czy ustąπ. Czy da 
się to  przeczytać? Tak, pod warunkiem, 
że  wiesz, jak  przeczytać ten znak „π”. 
Zdobywcami tytułów „Mistrz słowa z PI” 
zostali: Krzysztof Kijas z klasy IV, Liliana 
Dubienko, Klaudia Gwazdacz z  klasy III 
i Patrycja Śpiewak z klasy V.

Michał pobił rekord szkoły,
zapamiętał 51 cyfr po przecinku

Ile po przecinku?
Kolejną zabawą było zapisywanie liczby 
3,141592653589... na  taśmie papierowej. 
Już zapisano około sześciu metrów i zaba-
wa trwała nadal. Najtrudniejszym zada-
niem było nauczenie się liczby π na pamięć. 
Ostatecznie do  rywalizacji przystąpiło 
sześcioro uczniów z III i V klasy. Rekord 
szkoły ustanowił Mateusz Hołówko z kla-
sy III, zapamiętał aż  51 cyfr w  liczbie π 
po przecinku, drugie miejsce wywalczyła 
Dominika Syczewska z klasy V, która za-
pamiętała 40 cyfr, a Michał Sęga z klasy III 
zapamiętał 29 cyfr i zajął trzecie miejsce. 
Pozostali uczestnicy: Michał Babula, Fra-
nek Sokalski i Klaudia Gwazdacz wszyscy 
z klasy III zapamiętali powyżej 20 cyfr.

Nagrody 
i gratulacje 
Gratulacje, dyplomy, certyfikaty i smacz-
ne pizze wręczała laureatom i  uczestni-
kom dyrektor szkoły Wioletta Olejnik. 
Zrobiła to w czasie kolejnej edycji szkolnej 
„Mam Talent”. Pierwszy rekord ustano-
wiony przez Mateusza Hołówko będzie 
można pobić 14 marca 2020 r. do czego na-
uczyciele zapraszają wszystkich uczniów 
klas I-VIII szkoły. Mateusz postawił wy-
soko poprzeczkę, ale  postanowił uczyć 
się kolejnych cyfr liczby pi i bronić tytu-
łu „Mistrza liczby π”. Zabawę i konkursy 
zorganizowały panie: Elżbieta Urbano-
wicz-Przysiężna i  Agnieszka Wodnicka. 
 RED

pikalnych upałach mogli delektować się 
lodami i wypocząć w promieniach słoń-
ca. Kolejnym etapem podróży był Ogród 
Botaniczny. Tam z  panią przewodnik 
wycieczka udała się na żywą lekcję bota-
niki. Widzieli arboretum czyli kolekcje 
drzew, krzewów i krzewinek. Podziwiali 
korony klonu pospolitego, jałowca wir-
ginijskiego czy  perełkowca japońskie-
go. A kolorystyczne kobierce z magnolii 

i azalii tworzyły klimat niezwykle won-
nej podróży. Widzieli sukulanty czyli ro-
śliny pochodzące z najsuchszych pustyń 
i  półpustyń. Zobaczyli rozłożyste aga-
wy, aloesy i grubosze. Powrót do domu 
przebiegał w tropikalnych nastrojach. W 
wycieczce uczestniczyli uczniowie klas: 
4a, 4b i  5b. Byli pod opieką Ewy We-
ryszko, Agnieszki Wodnickiej i Moniki 
Krzymińskiej.  SP

Czwarto- i piątoklasiści ruszyli 
do Wrocławia, aby podziwiać 
w niezwykłych warunkach faunę 
i florę tropików.

Pierwszym celem majowej podróży 
(21.05.) było zoo. Wędrówka na  świe-
żym powietrzu pozwoliła podziwiać 
zwierzęta sawanny czy  Sahary. Ale 
podczas wycieczki nie mogło rów-
nież zabraknąć wizyty w  Afrykarium, 
a w nim oceanarium i jedyna na świe-
cie prezentacja fauny jednego kon-
tynentu. Olbrzymim przeżyciem był 
spacer, gdzie nad głowami pływały re-
kiny. Przemieszczając się między strefą 
zwrotnikową i  równikową, przemie-
rzali dżunglę i  mogli podziwiać sześć 
regionów Afryki. Byli na  Madagaska-
rze, nad jeziorem Tanganika oraz  nad 
jeziorem Malawi. Widzieli manaty, 
okapi czy  kanczyle filipińskie. Po tro-

Uczniowie w tropikach
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Co nowego w programie  
„Rodzina 500+”?

Dotychczas wypłacane świadczenia na pod-
stawie ubiegłorocznych wniosków, przyzna-
ne w drodze decyzji ustają z dniem 30 wrze-
śnia 2019 r. Należy złóżyć wniosek na nowy 
okres zasiłkowy 2019-2021. 

• od 1 lipca 2019 roku świadczenie wycho-
wawcze będzie przysługiwało wszystkim 
dzieciom do  18. roku życia, bez względu 
na  dochody uzyskiwane przez rodzinę, 
znika kryterium dochodowe.

• Rodzic samotnie wychowujący dziecko 
nie musi mieć orzeczonych na  jego rzecz 
alimentów od drugiego z rodziców. 

• Masz prawo złożyć wniosek o  świadcze-
nie wychowawcze w terminie 3 miesięcy 
od dnia urodzenia dziecka, aby otrzymać 
świadczenie z wyrównaniem.

• pozytywne rozpatrzenie wniosku nie 
kończy się wydaniem decyzji administra-
cyjnej, podaj we wniosku swój adres ema-
il, na który otrzymasz informację o przy-
znaniu świadczenia. 

• Rodzice, którzy mają obecnie przyzna-
ne świadczenie wychowawcze na  drugie 
i  kolejne dzieci do  30 września 2019 r., 
składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny 
wniosek o  ustalenie prawa do  świadcze-
nia na wszystkie dzieci. Pomoc przyznana 
będzie do 31 maja 2021 roku.

• kolejne wnioski o  świadczenie wycho-
wawcze 500+ składać będziesz od 01 lu-
tego 2021 r. 

Program w nowym wydaniu startuje z dniem 
1 lipca 2019 roku. Już wtedy będzie można 
składać wnioski w  formie elektronicznej 

to  znaczy za  pośrednictwem systemów te-
leinformatycznych takich jak  bankowość 
elektroniczna, epuap, emp@tia i  portal PUE 
ZUS. Wersje „papierowe” przyjmowane będą 
od 1 sierpnia 2019 roku w siedzibie Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Głogowska 7,  
67-222 Jerzmanowa. 

WAŻNE: 
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek 

po 30 września, świadczenie będzie przysłu-
giwać od miesiąca złożenia wniosku.

Kiedy zostaną wypłacone pierwsze 
pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zo-
stanie złożony wniosek. Tak przedstawiają 
się poszczególne, maksymalne terminy wy-
płat w zależności od miesiąca złożenia wnio-
sku:

• Złożenie wniosku w  okresie lipiec – sier-
pień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wy-

równaniem od  lipca, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.

• Złożenie wniosku we wrześniu 2019  r. 
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem 
od  lipca, zostanie wypłacone najpóźniej 
do dnia 30 listopada 2019 r.

• Złożenie wniosku w  październiku 2019 r. 
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od  października, zostanie wypła-
cone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.

• Złożenie wniosku w  listopadzie 2019  r. 
oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem 
jedynie od  listopada, zostanie wypłacone 
najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 r.

• Złożenie wniosku w  okresie od  1  grudnia 
2019 r. do  31 stycznia 2020 r. oznacza, 
że  świadczenie, z  wyrównaniem jedynie 
od  miesiąca złożenia wniosku, zostanie 
wypłacone najpóźniej do  dnia 29 lutego 
2020 roku. 

Od 1 lipca możesz złożyć wniosek przez 
internetową bankowość elektroniczną 
lub portal Emp@tia. Papierowe wnioski 
można składać od  1 sierpnia w  siedzibie 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w  Jerzmanowej, ul. Głogowska 7. Komu 
przysługuje świadczenie Dobry Start? 

Świadczenie dobry start przysługuje: ro-
dzicom, opiekunom faktycznym, opieku-
nom prawnym, rodzinom zastępczym, 
osobom prowadzącym rodzinne domy 
dziecka, dyrektorom placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, dyrektorom 
regionalnych placówek opiekuńczo-te-
rapeutycznych – raz w  roku na  dziecko 
oraz osobom uczącym się. 

Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, któ-
ry: nie jest na  utrzymaniu rodziców, po-
nieważ rodzice nie żyją, ma prawo do ali-
mentów ustalone wyrokiem sądowym lub 
ugodą sądową.

Wniosek składa jeden z  rodziców. Jeśli 
dziecko nie pozostaje we wspólnym go-
spodarstwie domowym z obojgiem rodzi-
ców. pieniądze dostaje ten rodzic, który 
opiekuje się dzieckiem.

Jeśli dziecko jest pod opieką naprzemien-
ną obojga rodziców, każdy z  nich może 
złożyć wniosek i dostać połowę pieniędzy 
na dziecko, czyli po 150 zł. 

Uczniowie objęci programem Dobry Start 
to  ci uczniowie, którzy spełniają dwa 

warunki - nie ukończyli 20 lat lub 24 lat, 
jeśli mają orzeczenie o: umiarkowanym 
albo  znacznym stopniu niepełnospraw-
ności; potrzebie kształcenia specjalnego; 
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych. Program obejmuje również 
uczniów, którzy osiągają ten wiek przed 
rozpoczęciem roku szkolnego w  danym 
roku kalendarzowym. 

Nowością w 2019 r. jest to, że świadczenie 
to będzie przysługiwać także na uczniów 
szkół dla dorosłych, w tym policealnych. 

Program nie obejmuje: dziecka w  przed-
szkolu, w  tym dziecka, które rozpoczyna 
roczne przygotowanie przedszkolne (ze-
rówkę) w szkole lub przedszkolu oraz stu-
dentów.  GOPS

Pomoc na dobry start do szkoły

500+ po zmianach

Warto skorzystać z programu Dobry Start. Dzięki temu raz w roku 
można dostać dodatkowe 300 zł na dziecko, które rozpoczyna 
nowy rok szkolny. Wnioski można składać od 1 lipca 2019. 

300 dla ucznia
Jak otrzymać 

wsparcie

Kiedy złożyć 
wniosek

Gdzie złożyć 
wniosek

Należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama, tata 
lub opiekun dziecka.

Wnioski online można składać już od 1 lipca przez portal 
Emp@tia lub bankowość elektroniczną. Od 1 sierpnia można 
złożyć tradycyjny, papierowy wniosek. Złożenie wniosku 
w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę we wrześniu.

W tych samych instytucjach, co przy ubieganiu się o 500+, 
czyli w urzędzie miasta lub gminy albo ośrodku po-
mocy społecznej lub innej jednostce właściwej dla 
miejsca zamieszkania rodzica.
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Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. 
To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpo-
czynających rok szkolny. Rodziny otrzymają je bez względu na dochód. 
To pomoc dla 4,6 miliona uczniów.

Więcej informacji na: www.mrpips.gov.pl/DobryStart

 WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ OD 1 LIPCA! 
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Zapraszamy do korzystania. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązania spełnią Państwa 
oczekiwania zarazem ułatwią, uproszczą załatwianie Państwa spraw. Jeżeli chcieliby Państwo 
podzielić się z nami uwagami, sugestiami dotyczącymi działania lub rozwoju systemu, prosimy 
o ich przesyłanie na adres e-mail: k.skowronski@jerzmanowa.pl 

Wspieramy 
uzdolnionych 
uczniów 
i studentów
Od 24 czerwca można 
składać wnioski 
o stypendia wójta gminy 
Jerzmanowa w dziedzinie 
nauki, kultury i sztuki. 
Zainteresowani otrzymaniem 
stypendiów naukowych i  ar-
tystycznych mogą składać 
w  Urzędzie Gminy Jerzmano-
wa wnioski do  15 września 
2019 r. Dotyczy to  uczniów 
szkół i studentów. Szczegóło-
we informacje można uzyskać 
w dziale oświaty pod nr telefo-
nu 76 836 55 46 lub osobiście 
w  pok. 120. Wzory wniosków 
znajdują się na  stronie inter-
netowej www.jerzmanowa.
com.pl.  RED

Terenowy 
Punkt 
Paszportowy 
Mieszkańcy naszej 
gminy mogą wyrobić 
paszport praktycznie 
na miejscu, 
w głogowskim ratuszu. 
Mieszkańcy Jerzmanowej 
mają możliwość złożenia 
wniosku o  paszport i  pasz-
port tymczasowy oraz  odbiór 
dokumentu. Klienci są przyj-
mowani w Głogowie od ponie-
działku do piątku w godzinach 
7:30- 15:30. Biuro paszporto-
we znajduje się na  parterze 
głogowskiego ratusza. Pasz-
port może wyrobić każdy bez 
względu na  miejsce zamiesz-
kania. Koszt wyrobienia tego 
dokumentu dla osoby dorosłej 
to  140 zł. Seniorom, dzieciom 
czy  posiadaczom karty du-
żej rodziny przysługują ulgi, 
ale o tym wszystkim urzędni-
cy informują na miejscu.  JT

Portal Interesanta 
już ruszył. 
Warto korzystać! 
Już w połowie marca Urząd Gminy Jerzmanowa rozpoczął uruchamianie 
platformy elektronicznych usług administracji publicznej tzw. „Portalu 
Interesanta”. 
Funkcjonalność platformy będzie sukcesywnie rozwijana o nowe usługi. Portal Interesanta to na-
rzędzie, które dostarcza elektronicznych usług oraz  informacji dotyczących załatwienia spraw 
zarówno metodami tradycyjnymi, jak i poprzez elektroniczne formularze lub skrzynkę podawczą 
na ePUAP. Korzystanie z systemu jest zarazem wygodne i bezpieczne. e-Urząd podzielony jest 
na dwa moduły: usługi i procedury urzędowe.

 USŁUGI
Moduł ten działa w dwóch trybach: 

a) ogólnodostępnym (dla wszystkich)

W trybie tym system umożliwia m.in. spraw-
dzenie, czy dowód osobisty jest już do odbioru, 
sprawdzenie obwodu/okręgu na  liście wybor-
czej, jakie są stawki podatkowe oraz  udziela 
wielu informacji statystycznych, np. zestawie-
nie liczby mieszkańców naszej gminy z podzia-
łem na płeć. 

b) ograniczonym – dla upoważnionych 
użytkowników (wymagane logowanie)

W trybie ograniczonym (wymagane logowanie* 
- informacje dostępne tylko po  wpisaniu odpo-
wiedniego identyfikatora i  hasła*), umożliwia 
dostęp do  danych dotyczących konkretnych 

osób, podmiotów, płatnika lub płatników po-
datków. Dzięki temu obywatel lub przedsiębior-
ca może sprawdzić m.in. stan swoich rozliczeń 
z urzędem oraz regulować należności za pomo-
cą instrumentów płatności elektronicznych.

Jeżeli dostęp do  informacji miałby dotyczyć nie 
tylko Państwa osobiście, ale  osób trzecich lub 
osób prawnych, wymagane jest złożenie sto-
sownego upoważnienia. Dla osób fizycznych 
jest to pełnomocnictwo poświadczone notarial-
nie, a dla przedsiębiorców – stosowne upoważ-
nienie np. właściciela/prezesa/zarządu.

 PROCEDURY URZĘDOWE
Będą sukcesywnie uzupełniane pogrupowane 
wg kategorii opisy procedur podczas załatwia-
nia spraw w urzędzie. Przy procedurach dodane 
będą wzorcowe formularze oraz odsyłacze. 

*Aby uzyskać identyfikator i hasło, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Po otrzymaniu linku 
na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym i jego aktywacji należy zgłosić się wraz z do-
wodem osobistym do naszego urzędu w celu weryfikacji interesanta.

http://www.jerzmanowa.com.pl/
http://www.jerzmanowa.com.pl/
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Brawo, chłopaki!
Michał Sęga i Mateusz Hołówko 
po przejściu klasowych 
eliminacji reprezentowali 
naszą szkołę w Powiatowym 
Konkursie Matematycznym, 
gdzie z zawiłościami królowej 
nauk zmagało się 12 drużyn. 
Michał i Mateusz zajęli zaszczyt-
ne trzecie miejsce! Organizato-
rzy zadbali o  ciekawe nagrody 
i pamiątkowe dyplomy, które za-
pewne zachęcą do zabawy z ma-
tematyką ich i inne dzieci. Organi-
zatorem Powiatowego Konkursu 
Matematycznego dla klas 3 Mło-
dy Ekonomista była Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Głogowie. Odbył 
się on 4 kwietnia.

Niezwykła lekcja
Uczniowie 8 klasy wzięli udział 
w spotkaniu z pisarką Joanną 
Fabicką. 
Wizyta dostarczyła uczniom wie-
lu wrażeń i  refleksji związanych 
z poważnymi problemami okresu 
dojrzewania. Bohaterka książki 
“#me” to rówieśniczka uczestni-
ków spotkania. Z jej problemami 
może utożsamić się niejeden 
nastolatek. Rozmowa z  pisarką 
przerodziła się w warsztaty z za-
kresu komunikacji.

Konkurs o przyjacielu 
Mamy laureatów VIII 
Powiatowego Konkursu 
„Mój przyjaciel pies” 
zorganizowanego przez szkołę 
podstawową nr 12 w Głogowie. 
Paweł Tuczyński zajął 1 miej-
sce w kategorii klas I-III, a Kasia 
Pawłowska zdobyła 2 miejsce 
w kategorii klas IV-VIII. Serdecz-
ne gratulujemy uzyskanych wy-
ników i  życzymy dalszych suk-
cesów. 

Natasza na podium 
Za nami III Etap Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego klas 
I – III. 
Na etapie powiatowym konkursu 
recytatorskiego klas I-III naszą 
szkołę w  kategorii klas drugich 
reprezentowała Natasza Sza-
blewska z  klasy 2b. Natasza 
zaprezentowała dwa utwory 
Hanny Niewiadomskiej „Leniwy 
smyczek” oraz „Zaraz”. Miło nam 
poinformować, że Natasza zajęła 
III miejsce w tym konkursie. Ser-
decznie gratulujemy! Konkurs 
odbył się 20 marca.

 KONKURS „UDOSTĘPNIACZE”

To już ostatni wyjazd organizowany przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Jerzmanowej dla osób starszych 
i niepełnosprawnych zamieszkujących 
na terenie naszej gminy. 

W programie wyjazdu przewidziane są ta-
kie atrakcje jak: zwiedzanie Huty Szkła Julia 
w Piechowicach, warsztaty malowania na szkle 
czy  spacer do  Wodospadu Szklarki. Powrót 

w  godzinach popołudniowych i  rozwiezienie 
uczestników wyjazdu do miejsc zamieszkania. 
Wyjazd finansowany jest w  całości ze środ-
ków gminy Jerzmanowa przy dofinansowa-
niu starosty głogowskiego w ramach środków 
PFRON. Zapisy na wycieczkę prowadzone są 
osobiści (GOPS, ul. Głogowska 7, Jerzmanowa) 
lub telefonicznie (76 833 60 50) od dnia 09 wrze-
śnia 2019 r. Wyjazd odbędzie się 20 września 
2019 roku.  RED

87 uczniów Szkoły Podstawowej 
w Jaczowie po raz kolejny miało okazję 
odwiedzić legnicki teatr i wziąć udział 
w fantastycznym przedstawieniu. 

Spektakl zabrał uczniów w podróż do magicz-
nego świata teatru. Adaptacja Leśmianowskiej 
„Baśni o pięknej Parysadzie i ptaku Bulbule-
zarze” zachwyciła efektami, muzyką i brawu-
rową grą aktorów. Braci Bachman zagrali Ro-
bert Gulaczyk i Bartosz Bulanda, księżniczkę 

Parysadę Małgorzata Patryn, trzy wiedźmy: 
Anita Poddębniak, Małgorzata Urbańska 
oraz  Gabriela Fabian. Atutem była również 
multikulturowość spektaklu uzyskana poprzez 
sięgnięcie po motywy z różnych epok i cywili-
zacji. Zawarto je zarówno w kostiumach, wy-
świetlanych obrazach, jak  i  etnicznej muzyce 
tria Lautari towarzyszącej akcji. To sprawiło, 
że pozornie błaha fabuła zyskała zupełnie inny, 
ponadczasowy wymiar. Uczniowie tę niesa-
mowitą uczte kulturalną przeżyli 9 maja. RED

Zastanawialiście się kiedyś, jak wiele 
drobnych elementów naszego otoczenia 
może stać się barierą utrudniającą 
wykonywanie różnych czynności? 
Wysoki stopień na chodniku czy brak 
windy w miejscu zamieszkania jest 
niedostrzegalny do czasu, gdy choćby 
na chwilę stracimy pełną sprawność. 

Bariery są elementem codzienności wielu 
osób ze szczególnymi potrzebami i  to  wła-
śnie powinniśmy zmieniać. My zrobiliśmy 
ten pierwszy krok. Jako jedna ze stu szkół, 
przystąpiliśmy do  ogólnopolskiego konkur-
su „Udostępniacze”, organizowanego przez 
Ministerstwo Inwestycji i  Rozwoju. Biorąc 
w nim udział, będziemy dążyli do uwrażliwie-
nia i podniesienia świadomości młodych ludzi 
na temat potrzeb osób, które mają trudności 

w poruszaniu się czy percepcji. Postaramy się 
również pomóc uczniom w prawidłowej iden-
tyfikacji barier, istniejących w  otaczającej 
nas przestrzeni. Warto zaznaczyć, że  udział 
w konkursie obejmuje nie tylko przygotowa-
nie pracy konkursowej. Pierwszym elemen-
tem jest zorganizowanie i  przeprowadzenie 
przez nauczyciela lekcji o  dostępności. Na-
stępnie zespół naszych uczniów przygotuje 
pracę konkursową na temat identyfikacji ba-
rier w  najbliższym otoczeniu oraz  sposobów 
ich usunięcia. Co  ważne, w  tym konkursie 
każdy wygrywa. Niezależnie od  zajętego 
miejsca, uczniowie otrzymają upominki i dy-
plomy, a  w  naszej szkole zorganizowane zo-
staną warsztaty z zakresu dostępności. Zaję-
cia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, 
którzy w ciekawy i niekonwencjonalny sposób 
przybliżą uczniom tematykę akcji.  RED

Dostępność zaczyna się 
od drugiego człowieka 

Kolejny wyjazd dla naszych seniorów

W magicznym świecie teatru
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Z kart historii…
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Pałac w Jerzmanowej (II)

 Czas po wojnie 
Zaraz po  wojnie majątki obszarnicze 
przejmowała administracja państwowa. 
Powoływanie PGR-ów było następstwem 
zmian politycznych wdrażanych po  1945 
roku. Celem ich powstania było zapew-
nienie pracy i  pożywienia przemieszcza-
jącej się ludności i  osadnikom oraz  od-
twarzanie majątku i  pogłowia zwierząt. 
Początkowo zagospodarowaniem mająt-
ków ziemskich zajmowały się wojewódz-
kie urzędy ziemskie, a od lutego 1946 roku 
instytucja powołana specjalnie do  celów 
gospodarowania gruntami – Państwowe 
Nieruchomości Ziemskie. Budynek pała-
cu oraz przynależące do  jego terenu sto-
doły stały się idealnym miejscem na taką 
lokalizację. 

 Wspomnienia osadników
„Tutaj w Jerzmanowej, jak przyjechałem, 
pracowałem w  miejscowym majątku, 
w  którym stacjonowała jednostka woj-
ska polskiego. Żołnierze nie tylko pła-
cili, ale dali mąki, oleju itd. I to już było 
coś. Jakoś już można było wyżyć. W ten 
sposób przeżyło się przy wojsku. Praco-

waliśmy wtedy na magazynach, tu gdzie 
teraz jest pałac. Później jak wojsko zdało 
majątek i wszystko inne cywilom, to nie 
był to PGR, tylko PNZ – Państwowe Nie-
ruchomości Ziemskie. Jak się nie mylę, 
to w roku 1947 były już dożynki w Jerzma-
nowej. Tu, w  pałacu, urzędował admini-
strator o nazwisku Krępiewski. W sumie 
nadzorował wszystkie okoliczne mająt-
ki, poza Jerzmanową również Maniów, 
Modłę, Obiszów, Kurów oraz  Łagoszów 
(Mały). Później całą administrację prze-
niesiono do  Polkowic, a  każdy majątek 
miał swojego kierownika. Ten nasz funk-
cjonował dość długo. Odszedłem w 1962 
roku z majątku, przeniosłem się do pracy 
w Głogowie” – tak wspomina lata po woj-
nie Witold Pawłowski.

„Do miejscowego PGR-u latem przyjeż-
dżały duże kolonie do  sezonowej pracy, 
nawet ze wschodnich części kraju. Było 
dużo pracy, między innymi przy bura-
kach, ziemniakach. Przybysze najczęściej 
zakwaterowanie byli na ten czas w pała-
cu” – tak opowiada o latach 50-tych Stani-
sława Kołodzińska. AS
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Pokonanie ponad 400 km trasy zajęło oko-
ło 5 godzin. Wycieczka szkolna z  naszej 
gminy to wyprawa „Śladami Legend Wie-
lickiej Kopalni”. 
Sen w Komorze Słowackiego
Było to  zwiedzanie zabytkowej Trasy 
Turystycznej pod kątem historii i  kultu-
ry, okraszone dawką humoru, podczas 
którego spotkali Skarbnika – ducha ko-
palni – aby  ten sprawdził nie tylko wie-
dzę uczniów, bo dzieci mogły też spróbo-
wać „przetaczania soli”, przewożenia jej 
tzw. „Psami”. Dla naszej królowej Kingi, 
chłopcy odnaleźli w  soli pierścień. Po 
trudach wyprawy po  kopalni, gdzie mo-
gli podziwiać solne figury, komnaty i ko-
ściół, zjedli pyszną kolację w komorze Bu-

dryk. Następnym punktem programu był 
zjazd grupy w towarzystwie przewodnika 
na poziom III i przejście do Komory Sło-
wackiego, która była miejscem zarezer-
wowanym tylko dla  uczestników wypra-
wy. Tu wieczorem mogli miło spędzić czas 
na zabawach i grach, a trochę po godz. 23 
zapanowała cisza nocna, bo przecież cze-
kał na nich kolejny aktywny dzień.
Jak u babci
O godzinie 7 rano wszyscy byli gotowi 
na  nowe wyzwania – Kraków! Jeszcze 
tylko śniadanie, pożegnanie z przewodni-
kiem, górnikami i wyjazd na powierzchnię 
by dotrzeć na dworzec Wieliczka–Kopal-
nia. W Krakowie Głównym byli ok. godz. 
10, a  tu czekało ich zwiedzanie Starego 

Miasta w tym m.in. Barbakan, Brama Flo-
riańska, Stary Rynek, Pomnik Mickiewi-
cza, Kościół Mariacki , Sukiennice i Smok 
Wawelski. O godz. 12 wysłuchali hejnału 
z  wieży Mariackiej i  udali się na  obiad 
„U Babci Maliny”. No obiad jak na bab-
cię przystało był pyszny i  obfity. W Pol-
skiej Akademii Umiejętności zwiedzili 
galerię z popiersiami wybitnych Polaków 
– w tym patrona szkoły Henryka Sienkie-
wicza. Spacer przez Stare Miasto i galerię 
na dworzec Główny Kraków kończył po-
byt. Atmosferę wycieczki najlepiej przed-
stawią zdjęcia. Opiekunami wycieczki 
była Elżbieta Urbanowicz-Przysiężna 
i Przemysław Mazan. Uczestniczyli w niej 
uczniowie klasy III wraz z zaproszonymi 
uczniami z klas IV.  RED

Trzecioklasiści pojechali do kopalni soli nie autobusem czy busem, a pociągiem. Najpierw InterCity 
do Krakowa, następnie przewozami regionalnymi do Wieliczki. To była dwudniowa wycieczka (16-17.04.). 

WSIEDLI DO POCIĄGU
NIE BYLE JAKIEGO

Tenisiści stołowi z Jerzmanowej pną się 
do góry. Nie przegrali żadnego meczu.

Za GUKS Sokołem Jerzmanowa udany 
sezon. Nie przegrali ani jednego meczu 
w 4. lidze, choć rywalizacja była zacięta, 
bo udział w rozgrywkach wzięło aż osiem 
zespołów. – Ponadto aż czterech zawodni-
ków naszej drużyny znalazło się w rankin-
gu indywidualnym na czołowych lokatach 
– relacjonuje trener Marian Marszałek. 
To kolejno Mateusz Walowski, Przemy-
sław Rybikowski, trener Marian Marsza-
łek oraz Grzegorz Horniak. Sukcesów jest 
więcej, bo  Wiktoria Walowska awanso-
wała do finałów mistrzostw Polski w ka-
tegorii młodzieżowca a  także do  finałów 
krajowych mistrzostw LZS. Przemysław 
Rybikowski został drugi raz z  rzędu wi-
cemistrzem Polski Policji oraz  mistrzem 
Polski w  drużynowych mistrzostwach 
Polski mundurowych. Marcin Badowski 
dotarł do  finałów mistrzostw Polski LZS 
w młodzikach zajmując wcześniej 2. miej-
sce w finale dolnośląskim. RED

Nasi awansowali do 3. ligi
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Zawody MTB dla dzieci 
przy jerzmanowskim pałacu
W parku odbyła się Dolnośląska 
Liga Szkółek Kolarskich. W 
zawodach wzięło udział blisko 
90 zawodników i zawodniczek. 
W tym gronie znalazło się aż 10 
reprezentantów naszej szkółki 
kolarskiej.

– Bardzo mnie cieszy, że tak liczna grupa 
z  naszego klubu walczyła dziś na  trasie. 
Uczestników z każdym kolejnym rokiem 
przybywa. Mam nadzieję, że za rok znów 
się tu spotkamy! Trasa była wymagająca 
i urozmaicona, a dodatkową niedogodno-

ścią był upał dający się każdemu we zna-
ki – mówił trener SK Jerzmanowa Wiktor 
Sawka. Zawody przebiegły przy pięknej 
pogodzie, a  młodych adeptów kolarstwa 
dopingowało wielu kibiców. Wśród nich 
był wójt Lesław Golba. – Widzę dużą ry-
walizację i  wielkie emocje! Cieszę się, 
że po raz kolejny pałac z parkiem przycią-
gnął tak wielu miłośników dwóch kółek! 
– mówił wójt. Poznaliśmy nazwiska mi-
strzów Szkółek Kolarskich w poszczegól-
nych kategoriach wiekowych. Okazali się 
nimi: Karina Rusinko (Szkółka Kolarska 
Radwanice) – dziewczęta rocznik 2009 
i  młodsze; Adam Drozdowski (Szkółka 

Kolarska Jerzmanowa) – chłopcy rocznik 
2009 i młodsi; Weronika Kula (UKS Cen-
trum Spedycja PAW BUD Nowa Ruda) 
– dziewczęta rocznik 2007-2008; Igor Ku-
bas (UKS Centrum Spedycja PAW BUD 
Nowa Ruda) – chłopcy rocznik 2007-2008, 
Nikola Teodoridis (MKS Polkowice) – 
dziewczęta rocznik 2005-2006; Piotr Jura-
sik (MKS Polkowice) – chłopcy rocznik 
2005-2006. Dziękujemy współorganiza-
torom: Towarzystwu Cyklistów Chrobry 
Głogów, Szkółce Kolarskiej Jerzmanowa, 
Kołu Gospodyń Wiejskich Jerzmanowa, 
sędziom oraz strażakom z OSP Jerzmano-
wa. RED

Przełom kwietnia i maja to w szkołach 
tradycyjnie czas wycieczek, które 
dla uczniów stają się nietypowymi 
lekcjami historii, przyrody, geografii 
i języka polskiego.

Także uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w Jaczowie w tym 
czasie mieli okazję korzystać z  tej formy 
edukacji i  wypoczynku. Sezon wyciecz-
kowy otworzyli uczniowie klas III i  IV 
w połowie kwietnia, pod opieką Elżbiety 
Urbanowicz-Przysiężnej i  Przemysława 
Mazana, wyruszyli pociągiem do Wielicz-
ki i Krakowa. Dokładnie miesiąc później 
najstarsze klasy Szkoły Podstawowej im. 
Henryka Sienkiewicza w  Jaczowie w  ra-
mach wycieczki „Małopolskie klimaty” 
zwiedzały południowe rejony Polski. 
Opiekunami tego wyjazdu byli Zofia Gło-
wacka, Magdalena Łojko, Karolina Gał-
ka i Robert Wrzesiński. Podobnie jak ich 
młodsi koledzy mieli okazję zwiedzić 
Kopalnię Soli Wieliczka i  wielickie tęż-
nie oraz  zobaczyć najważniejsze zabytki 
Krakowa. Dodatkowo jednak program 
tego wyjazdu został wzbogacony o  ką-
piele w  wodzie termalnej Term Szaflary 
i słodką niespodziankę – prezent od orga-

nizatora, czyli pobyt w jednej z wadowic-
kich cukierni, gdzie można było cieszyć 
podniebienie papieskimi kremówkami. 
Ostatnim punktem wycieczki była wi-
zyta w  miejscu, które w  każdym wzbu-
dza wiele emocji – Oświęcim. Zupełnie 
inny wymiar miała zorganizowana wy-
cieczka dla  klasy Va. Ich wychowawca 
Przemysław Mazan postanowił postawić 

na aktywny wypoczynek i zabrał swoich 
podopiecznych w  Góry Opawskie. Tam, 
na  szlaku, uczniowie mogli sprawdzić 
swoją kondycję i  wytrzymałość, którą, 
jak się okazało, mają całkiem niezłą. Nie-
zwykle ciekawymi wyjazdami okazały się 
również wizyty jaczowskich uczniów we 
wrocławskim zoo i ogrodzie botanicznym 
czy Hydropolis. RED

Lekcje na szlaku
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