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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy mieszkańcy, 
Spotykamy się w ostatnim numerze kwartalnika Inicjatywy Jerzmanowskie 
w 2020 roku. To był trudny i skomplikowany czas w którym zaskoczeni 
zostaliśmy  
pandemią i związanymi z nią restrykcjami jednak dzięki wysiłkom  
i zaangażowaniu, radnych, pracy zespołu pracowników gminnych,  
sołectw i samych mieszkańców udało się osiągnąć wiele. 

Bez hucznych obchodów i koncertowania, a ze spokojem i refleksją 
świętowaliśmy 11 listopada. Mimo, że nie odbyło się na żywo wiele 
 z przewidzianych imprez część z nich zorganizowana została w formie wydarzeń 
online. Ogrom pracy włożony został w przygotowanie zasad funkcjonowania 
i wsparcia szkół zarówno pod względem nauki stacjonarnej jak i zdalnej.  
Przyznano stypendia najlepszym uczniom i sportowcom. Kolejny rok z rzędu 
udało się utrzymać w pierwszej dziesiątce rankingu wydatków inwestycyjnych 
i to właśnie inwestycje są naszą dumą. Dzięki nim z roku na rok poprawia się 
jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców. Dzięki wysokiemu wskaźnikowi 
inwestycyjności otrzymaliśmy ze strony Rządu wyjątkowo, jak na bogatą gminę, 
duże wsparcie w kwocie 1mln 134 tys. zł w ramach przeciwdziałania Covid -19 
na rządowy fundusz inwestycji lokalnych.

Myślami wybiegamy w przyszłość. Planujemy inwestować w oświetlenie 
 i remonty dróg. Robimy wszystko by już wkrótce nowo wybudowany Ośrodek 
Zdrowia mógł służyć mieszkańcom. Sprawnie postępują także prace przy 
przebudowie obory i stodoły. Wierzę, że nadchodzący rok będzie dla naszej  
gminy tak samo, a nawet bardziej, owocny jak ten, który właśnie się kończy.

Ostatni numer kwartalnika przypada na okres świąteczny. Dlatego na zbliżające 
się Święta pragnę złożyć Państwu życzenia przeżywania Bożego Narodzenia 
w zdrowiu, radości i ciepłej atmosferze. Kolejny zaś Rok 2021 niech przyniesie 
nam dużo dobrego, szczęścia i spełnienia w osobistej jak i zawodowej sferze 
życia. Życzę by nam wszystkim udało się zrealizować plany, które w sposób 
istotny wpłyną na rozwój naszej gminy. 

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
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Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48; Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko 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; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.
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Miejscowości Data wystawienia Data odbioru

Bądzów, Golowice, Smardzów, Jaczów 25.01.2021 26.01.2021

Potoczek, Gaiki, Zofiówka, Łagoszów 
Mały, Maniów, Modła, Kurowice 26.01.2021 27.01.2021

Jerzmanowa, Kurów Mały 27.01.2021 28.01.2021

Sukces inwestycyjny 
naszej gminy

Wystawka przy osiedlowych PSZOKach
Harmonogram zbiórki odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego 
sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego w 2021 roku - przy 
Osiedlowych Punktach Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Poza akcją „wystawka”, która jest or-
ganizowana raz w roku, można przez 
cały rok przekazywać odpady wielkoga-
barytowe, zużyty sprzęt elektroniczny 

i elektr yczny na Centralny PSZOK 
w Polkowicach. W Centralnym Punk-
cie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych można bezpłatnie oddać 
niemal wszystkie odpady, które powsta-
ły w gospodarstwie domowym. Punkt 
jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 12.00 – 19.00, w soboty w godz. 
10.00 – 15.00. tel. 606 276 657, ul. Dział-
kowa 18, Polkowice RED

Wsparcie na kwarantannie
Szanowny mieszkańcu, jeżeli zostałeś 
objęty kwarantanną, wykorzystałeś 
wszystkie swoje zasoby, nie możesz 
liczyć na wsparcie rodziny, znajomych 
i najbliższego otoczenia, zgłoś swoje 
potrzeby do Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jerzmanowej. 
Postaramy się zapewnić najpotrzeb-
niejsze rzeczy, w tym żywność czy le-

ki. Telefon: 76 833 60 50. GOPS

Czasopismo „Wspólnota” 
opublikowało tegoroczny ranking 
dotyczący samorządowych 
wydatków inwestycyjnych w latach 
2017-2019. Nasza gmina jest w nim 
wysoko. 
To jedno z najważniejszych zestawień 
pokazujących aktywność samorządów 
w Polsce opracowany przez prof. Paw-
ła Swianiewicza oraz Julitę Łukomską. 
Kolejny rok z rzędu Jerzmanowa zna-
lazła się w pierwszej dziesiątce gmin 
wiejskich w Polsce, które najlepiej inwe-
stują, plasując się dokładnie na 8. miej-
scu. Ranking dotyczy całości wydatków 
majątkow ych poniesionych w ciągu 
ostatnich trzech lat, łącznie z tymi po-
noszonymi ze środków własnych przez 
spółki komunalne. Każda zainwestowa-
na przez samorząd złotówka może tylko 
cieszyć, gdyż w praktyce przekłada się 
to na poprawę warunków życia lokalnej 
społeczności, zasadniczo w każdej dzie-
dzinie życia. Uroczysta gala wręczenia 
nagród odbyła się 7 października w Ka-
towicach. – Z dumą odebrałem nagrodę 
za VIII miejsce w rankingu „Wspólnoty”. 
Dziękuję współpracownikom za wkład 
pracy w osiągnięty wynik! – mówił wójt 
Lesław Golba. Wysoki wskaźnik inwe-
stycyjności przyczynił się także w tym 
roku do otrzymania od rządu wyjątko-
wo dużego wsparcia w ramach przeciw-
działania Covid-19. Gmina Jerzmanowa 

otrzymała aż 1 mln 134 tys. zł jako za-
strzyk nowych środków na rządowy fun-
dusz inwestycji lokalnych. – Planujemy 
w tym roku część tych pieniędzy prze-
znaczyć na oświetlenie i modernizację 

placu zabaw w Modłej. Resztę środków 
rozplanujemy w przyszłym roku na re-
monty dróg i wkład własny – mówił wójt 
Lesław Golba podczas XXX sesji Rady 
Gminy Jerzmanowa.  RED
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INWESTYCJE ∕ ZREALIZOWANE

Na podstawie umowy z gminą 
Jerzmanowa firma Tauron 
kontynuuje montaż oświetlenia. 
Nowe latarnie pojawiły się na ulicy 
Parkowej w Jerzmanowej i na zjeździe 
do miejscowości od strony Polkowic. 
Oświetlenie to duże udogodnienie 
dla kierowców poruszających się tymi 
drogami. Znacząco wpływa na popra-
wę widoczności zarówno samego zjaz-
du jak i drogi, z której korzystają piesi 

przechodzący przez park przy Zespole 
Pałacowo-Parkowym w Jerzmanowej. 
Zawarto także umowę na w ykonanie 

oświetlenia w Maniowie. Nowe latarnie 
do końca roku mają stanąć na skrzyżo-
waniu dróg działek 30 i 69. RED

Nowe latarnie

Późnym wieczorem (27.11.) 
dotarł do remizy OSP w Jaczowie 
średni wóz strażacki wygrany 
w wyborczym konkursie 
frekwencyjnym.
Strażacy hucznie przywitali nowy samo-
chód o imieniu „Józek”, wśród huku flar 
i odgłosów syren, radości nie było koń-
ca. – Wyposażony w odpowiedni sprzęt 
i zbiornik na 3 tys. litrów wody – w pełni 
gotowy do akcji. Kosztował 800 tys. zł. 
Jestem pewien, że w rękach jaczowskich 
strażaków, będzie dobrze służył i przy-
czyni się do podniesienia naszego bezpie-
czeństwa. Raz jeszcze dziękuję wszystkim 

mieszkańcom naszej gminy, którzy 12 lip-
ca wzięli udział w wyborach i zbudowali 
zwycięską frekwencję – 73,12 proc – ko-
mentował wójt gminy Jerzmanowa i prezes 

Oddziału Gminnego ZOSP RP Lesław 
Golba. – Dziękuję także Zarządowi OSP 
Jaczów za zaangażowanie w procedurę re-
alizacji zamówienia – dodał. RED

Wóz strażacki
już na miejscu!
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Bezpieczniej w Kurowie Małym

Monitoring w Jaczowie
Nową jakość rejestrowania 
i odtwarzania posiada od 23 
września 2020 r. system 
monitoringu wizyjnego Wiejskiego 
Domu Kultury w Jaczowie. 
Monitoring obejmujący obiekt admini-
strowany przez Gminne Centrum Kul-
tury w Jerzmanowej. wykonany został 
przez firmę ZSA Systemy Alarmowe 
Krystian Jacek z Głogowa. Monitoring 
funkcjonuje całodobowo. Kilka zain-
stalowanych kamer monitoruje teren 
wokół świetlicy, w szczególności scenę 
oraz parking, tył obiektu i częściowo 
remizę OSP, a także wnętrze „WDK-u”. 
– Mamy ogromną nadzieję, że zadzia-
ła prewencyjnie i pozwoli odstraszyć 
wszystkich dewastatorów. Wysoka ja-
kość nagrywania i odtwarzania obrazu 
4K gwarantuje rozpoznawalność wize-
runkową osób przebywających w obrębie 
domu kultury. Celem monitoringu jest 
zapewnienie oraz zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa użytkowników obiek-
tu jak również ochrona mienia podczas 
trwania imprez gminnych oraz pod-
czas okolicznościowych imprez rodzin-
nych w najmowanych pomieszczeniach. 
Zarejestrowany materiał może pomóc 
służbom porządkowym w skutecznym 
rozwiązywaniu prowadzonych spraw. 
W przypadku wystąpienia zdarzeń za-
grażających bezpieczeństwu osób lub 
mienia dane z kamer mogą być zabez-
pieczone na rzecz osób trzecich, które 
zostały poszkodowane na terenie obję-
tym monitoringiem, w celu zgłoszenia 
zaistnienia zdarzenia do stosownych or-
ganów. GCK

Inicjatywą mieszkańców gmina 
Jerzmanowa zrealizowała zadanie 
polegające na zamontowaniu 
monitoringu w miejscowości Kurów 
Mały.
Inwestycja obejmowała montaż słupów 
i kamer w dwóch miejscach. Na terenie 
stawu gminnego oraz na terenie placu 
zabaw i boiska z wiatami rekreacyjny-
mi. Zlecenie zrealizowała firma Vigilax 
Systemy Alarmowe z Głogowa. Admini-
stratorem danych osobowych jest wójt 
gminy Jerzmanowa. Montaż monitoringu 
w tych newralgicznych miejscach z pew-
nością wpłynie na poprawę bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz da możliwość 
monitorowania stawu, z którego walorów 
przyrodniczych i rekreacyjnych korzysta-
ją nie tylko mieszkańcy wsi i naszej gmi-
ny. RED
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Piękna przemiana
Prace przy przebudowie 
obory i stodoły są już mocno 
zaawansowane.
Dwa lata temu rozpoczęto realizację po-
mysłu przebudowy stuletniego budynku 
na terenie Zespołu Pałacowo Parkowe-
go w Jerzmanowej. Już wtedy wiadomo 
było, że dostanie on całkiem „nowe ży-
cie” i z pewnością nie będzie spełniał 
swych pierwotnych funkcji. Od momen-
tu rozpoczęcia inwestycji wspartej moc-
no dotacją środków unijnych z Urzędu 
Marszałkowskiego, plany z nią związane 
są konsekwentnie realizowane. W stodole 
powstaje świetlica, natomiast w byłej obo-
rze kręgielnia. 

Dbałość o historię
Obecnie dopracowywane są ostatnie 
szczegóły elewacji wraz z montażem 
na niej bram. W najbliższym czasie we 
wnętrzu zamontowane zostaną elemen-
ty urządzenia grzewczego, a będą to ga-
zowe rewersyjne pompy ciepła. W części 
świetlicy przystąpiono do wykonywania 
warstwy wykończeniowej posadzki z be-
tonu architektonicznego. Za chwilę bę-
dzie montowana stolarka wewnętrzna 
oraz przegroda sanitarna. Wkrótce za-
cznie się montaż wrót bram w części świe-
tlicy. Dobiegają końca prace na podjeździe 
i parkingu, gdzie odtwarzana jest sta-
ra część komunikacji z kamieni polnych 
zwieńczonych krawężnikami granitowy-
mi. Przełożenie całego placu naturalnym 
brukiem, określanym średniowieczną na-
zwą „kocie łby” daje widoczny efekt rewi-
talizacji i umożliwi dostęp do zabytków 
architektury wzniesionych w latach 70.-
80. XIX w. zachowując dziedzictwo kul-
turowe tej ziemi.

Pod nadzorem konserwatora 
Już w niedalekiej przyszłości mieszkańcy 
Jerzmanowej będą mogli skorzystać z wła-
snej świetlicy wiejskiej. Pojawi się z pew-
nością możliwość prowadzenia spotkań 
kół gospodyń wiejskich, spotkań sołectw 
i szkoleń, gdyż świetlica wyposażona bę-
dzie w bardzo nowoczesne zaplecze ku-
chenne zlokalizowane w miejscu dawnej 
paszarni. Okładziny ścienne w tych po-
mieszczeniach są już gotowe. Oddzielną 
część obiektu stanowić będzie kręgiel-
nia do której przejdziemy po kamiennym 
bruku odtwarzanym również z kamienia 
polnego. Będzie to profesjonalna kręgiel-
nia, wyposażona w dwa tory dla dorosłych 

oraz dwa tory dla dzieci, w której zastoso-
wane zostaną jedne z nowocześniejszych 
rozwiązań. Wszystkie trwające prace od-
bywają się we współpracy z konserwato-
rem zabytków, dzięki czemu zachowując 

dawną świetność, zyskują nowego ducha. 
Już wiosną przyszłego roku, ku radości 
mieszkańców, możliwe będzie oddanie 
tych obiektów do użytkowania, na co cze-
kamy z niecierpliwością. RED
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Zmiana częstotliwości odbioru 
bioodpadów w okresie 
jesienno-zimowym.
Od 1 grudnia 2020 roku, na mocy uchwa-
ły NR XV/70/20 Zgromadzenia Związ-
ku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 5 
listopada 2020 roku, zmieni się często-
tliwość odbioru odpadów biodegrado-
walnych w okresie jesienno-zimowym. Z 
zabudowy wielorodzinnej bioodpady bę-
dą odbierane raz na 2 tygodnie, natomiast 
z zabudowy jednorodzinnej – raz na 4 ty-
godnie. Jak wynika z przeprowadzonych 
analiz w miesiącach od listopada do mar-
ca mieszkańcy ZGZM wytwarzają o ok 60 
proc. mniej odpadów biodegradowalnych 
w porównaniu do okresu kwiecień-paź-
dziernik. Frakcja BIO odbierana jest za-
zwyczaj odrębnym transportem. Oznacza 
to, że w okresie jesienno-zimowym śmie-
ciarki robią kursy nie będąc wypełnione 
nawet w połowie. Jest to nieekonomicz-
ne i nieekologiczne. Zmiana podyktowa-
na jest więc zoptymalizowaniem kosztów 
utrzymania systemu.

Worki nie będą odbierane
Przypominamy, iż bioodpady, zgodnie 

z obowiązującym regulaminem, groma-
dzimy wyłącznie w pojemnikach. Ilość 
koszy na bio nie jest limitowana, więc 
możemy wyposażyć nieruchomość w ta-
ką ilość pojemników, jaką potrzebujemy.
Odpady w workach nie będą odbierane. 
W przypadku wytworzenia większej ilo-
ści odpadów biodegradowalnych informu-
jemy, iż cały rok otwarty jest Centralny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów przy 
ulicy Działkowej 18 w Polkowicach, gdzie 
można bezpłatnie oddać nadprogramo-
we odpady zielone (liście, skoszona trawa, 

zwiędłe kwiaty czy rozdrobnione gałęzie 
z przyciętych krzewów).

Jaki pojemnik?
Warto sprawdzić, czy nasz pojemnik 
na odpady spełnia wszystkie wymaga-
nia, aby jego użytkowanie było komforto-
we i bezpieczne zarówno dla nas samych 
jak i dla pracowników odbierających od-
pady. Idealny pojemnik posiada kółka, 
wyposażony jest w szczelną klapę, posiada 
uchwyt lub listwę ułatwiającą przetacza-
nie, konstrukcja umożliwia opróżnianie 
mechaniczne, wwidocznym miejscu po-
siada oznaczenie adresu i rodzaju odpadu 
(mieszane/bio). Poza tym jest komplet-
ny i sprawny oraz spełnia normę PN-EN 
840, która gwarantuje, iż pojemnik 120 l 
wytrzyma obciążenie 50 kg, a 240 l – 100 
kg. W przypadku stwierdzenia, że opróż-
nienie pojemnika grozi bezpieczeństwu 
pracowników odbierających odpady lub 
uszkodzeniem pojemnika (np. pojemnik 
jest przeciążony gruzem, wypełniony go-
rącym popiołem, czy odpadami niebez-
piecznymi, (w tym azbestem) pracownicy 
mogą odmówić jego odbioru.
Żródło: www.zgzm.pl RED

Uwaga! Bioodpady będą odbierane inaczej

Kamery już widzą
Będą kamery na PSZOK. 
W Maniowie już działają!
Ciągłe zaśmiecanie terenu wokół Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komu-
nalnych, ilości źle wyrzucanych i zalegają-
cych odpadów nie są dla nikogo widokiem 
ani przyjemnym, ani estetycznym. Dlate-
go, by zapobiec problemom nieporządku, 
gmina Jerzmanowa postanowiła w pla-
nach na przyszły rok – w ramach funduszu 
sołeckiego – część środków przeznaczyć 

na montaż instalacji systemu monitoro-
wania PSZOK-ów w każdej miejscowości 
gminy. Kamery zintegrowane będą z ist-
niejącym systemem monitoringu Związek 
Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowi-
cach. W Maniowie takie rozwiązanie już 
istnieje. Zostało wykonane 30 listopada 
2020 r. i do końca tego roku zostanie po-
łączone z systemem monitoringu ZGZM. 
Monitoring jest całodobowy. Kamera za-
silana jest bateriami słonecznymi i ma 
wbudowany czujnik ruchu. Dodatkowo 

obiektyw o zmiennej ogniskowej pozwala 
na zdalne zbliżenia rejestrowanej sytuacji. 
Posiada funkcję podczerwieni pozwalają-
cej na monitorowanie nocą. Zabudowana 
jest termoutwardzalną, wandaloodpor-
ną obudową kopułową. Mamy nadzieję, 
że monitoring poprawi w sposób zdecy-
dowany estetykę w punktach segregacji 
odpadów i zadziała prewencyjnie na zgła-
szany do tej pory problem bałaganu, nie-
porządku i nielegalnego zostawiania 
nieodpowiednich śmieci. RED
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Uroczystość przyznania środków, w któ-
rej udział wzięła Anna Skoczek, zastępca 
wójta gminy Jerzmanowa, odbyła się pod-
czas konferencji w siedzibie KGHM pn. 
“Strategia rozwoju Zagłębia Miedziowe-
go - szanse i zagrożenia”. Pieniądze po-
zwolą wyposażyć pomieszczenia w sprzęt 
meblowy – biurka, szafki, regały, stoły, 
wieszaki, fotele i krzesła – ale również 
w sprzęty specjalistyczne jak: drabinki 
rehabilitacyjne, stół do masażu, krzesło 
do pobierania krwi, przewijaki, kozetki, 

szafki lekarskie i kartotekowe. Specyfika-
cja techniczna mebli bardzo szczegółowo 
opisuje parametry ich wykonania. Poczy-
nając od kolorystyki i wielkości poprzez 
ich elementy wykończeniowe jak listwy, 
zawiasy czy uchwyty z zamkami. Najko-
rzystniejszą ofertę na realizację tej części 
zadania złożyła Fabryka Mebli BALMA 
S.A. z Tarnowa Podgórnego. Dodatkowym 
wyposażeniem w urządzenia higienicz-
ne do łazienek jak dozowniki do mydeł, 
pojemniki na papierowe ręczniki, kosze 

na śmieci zajmie się firma Merida Sp. 
z o. o. z Wrocławia. Urząd czeka jesz-
cze mnóstwo prac związanych z całko-
witym uruchomieniem obiektu. Obecnie 
podejmowane są działania mające na ce-
lu wyposażyć ośrodek zdrowia w sprzęt 
medyczny. W najbliższym czasie planuje 
się także uzyskać zgodę na budowę krót-
kiego odcinka chodnika od strony ulicy 
Lipowej objętej nadzorem konserwatora 
zabytków, aby umożliwić dojście do wej-
ścia głównego i aby utrzymać w należytej 
czystości znajdujący się nieopodal punkt 
PSZOK. Nowo wybudowany ośrodek po-
siada już także system alarmowy i moni-
toring. RED

Darowizna od spółki KGHM dla gminy Jerzmanowa. 250 tys, zł 
zostanie przeznaczone na wyposażenie nowego ośrodka zdrowia. 

Nowy 
przystanek
Wykonawca BDB-BRUK Damian 
Szpatowicz zakończył 25 listopada 
prace w Modłej. 
Była to inwestycja pn. „Przebudowa drogi 
w zakresie budowy chodnika oraz budo-
wa małej architektury na zadaniu inwe-
stycyjnym; montaż wiaty przystankowej 
i słupa ogłoszeniowego w miejscowości 
Modła”. Mieszkańcy mogą już korzystać 
z nowo postawionej wiaty przystankowej 
znajdującej się na ulicy Letniej. W ramach 
zadania zdemontowano także stary słup 
ogłoszeniowy znajdujący się do tej pory 
na terenie prywatnym, a nowy postawio-
no obok wiaty. RED

Dzień 29 września br. stał 
się dla GCK w Jerzmanowej 
dniem szczególnym, w którym 
wyposażenie Pracowni artystycznej 
w Jerzmanowej powiększone 
zostało o nowe wyjątkowe 
urządzenie.
To 150-litrowy, nowoczesny piec do wy-
palania gliny. Zlecenie zrealizowała fir-
ma THERM Budowa i remonty pieców 
Szymon Ściegienny z Częstochowy. To 
dla GCK moment przełomowy i wyda-
rzenie ekscytujące, gdyż dzięki tej in-
westycji rozszerzono już ofertę zajęć 
dla mieszkańców gminy o bardzo atrak-
cyjne specjalistyczne zajęcia z ceramiki. 
Na warsztatach adresowanych zarówno 

do dzieci jak i dorosłych, uczestnicy mo-
gą zapoznać się z technikami sztuki ce-
ramicznej i całym procesem tworzenia 
od modelowania, zdobienia i szkliwienia 
po wypał prac. Zajęcia prowadzi instruk-
torka mgr sztuki Adrianna Stosik, która 
swoją pracę dyplomową z ceramiki bro-
niła na Wydziale Architektury Politech-
niki Poznańskiej. Standardowo warsztaty 
obywają się w każde środy w Pracowni ar-
tystycznej w Jerzmanowej w godz. 15:00-
16:15 – dzieci, 16:30-18:00 – dorośli lecz 
w okresie czasowego ograniczenia działal-
ności centrów kultury z powodu covid 19 
są wstrzymane. Opłata miesięczna wynosi 
20zł/os. Zapisy pod numerem 76 831 21 11. 
GCK

MAMY PIEC!

Ćwierć miliona na wyposażenie przychodni
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Modernizacja placów zabaw
Nikt inny jak najmłodsi i ich 
rodzice nie docenia atrakcyjnie 
wyposażonych placów zabaw, 
na których można godzinami 
aktywnie i na świeżym powietrzu 
spędzać czas.
Plac zabaw to dobra zabawa i rozwijane 
motoryki. Dlatego właśnie gmina Jerz-
manowa wraz z sołectwami postanowiła 
zadbać o modernizację tych miejsc. W no-
we urządzenia wyposażono place zabaw 
w: Jerzmanowej, Bądzowie, Kurowicach, 
Modłej, Zofiówce, Potoczku i Jaczowie. 
Na placu zabaw w Bądzowie wymienio-
no i zamontowano duży zestaw zabawo-
wy, zasadzono 30 sztuk tui, posadowiono 
2 ławki, dwa kosze na śmieci oraz stojak 
na rowery. Na to zadanie pozyskano 29 
tys. 915 zł dofinansowania z Sejmiku Wo-
jewództwa Dolnośląskiego w ramach pro-
gramu Mała Odnowa Wsi. W duży zestaw 
zabawowy doposażono również plac za-
baw koło WDK w Kurowicach. Piramida 
linowa stanęła na placu zabaw w Smar-
dzowie. Dodatkowo za kwotę blisko 71 tys. 
zł doposażono inne place zabaw na terenie 
gminy w urządzenia takie jak: huśtawki, 
bujaki, karuzele, gry edukacyjne, waż-
ki na sprężynie. Przy świetlicy w Kuro-
wicach 42A zamontowano nowy zestaw 
zabawowy, panel edukacyjny wyposa-
żony w grę w kółko i krzyżyk oraz tabli-
cę do malowania dodatkowo postawiono 
huśtawkę tzw. „Bocianie Gniazdo”. RED

Bądzów

KurowiceModła (Kurowice 42a



10

LUDZIE ∕ WYDARZENIA

Zakończył się pierwszy 
etap obejmujący odsłonięcie 
odrestaurowanych oryginalnych 
polichromii z późnego średniowiecza 
znajdujących się we wnętrzu 
kościoła. 
Prace konserwatorskie i restauratorskie 
przy sklepieniu nawy głównej w kościele 
dotowane były z budżetu gminy Jerzma-
nowa w wysokości 200 tys. zł. Prace będą 
kontynuowane.

Niesamowite odkrycie 
Początkiem prac były badania na obecność 
polichromii czyli wielobarwnych ozdób 
malarskich ścian, na które to badania pa-
rafia otrzymała środki z budżetu gminy 
Jerzmanowa w 2017 roku. Po przebadaniu 
wnętrza kościoła stwierdzono obecność 
gotyckiej warstwy malarskiej praktycznie 
w całym obiekcie. – Kościół pw. św. Apo-
stołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczo-
wie ma genezę XIII-wieczną, a jego obecna 
forma architektoniczna pochodzi z począt-
ku XVI w. W tym czasie zbudowano szcze-
gólnie wyróżniające świątynię okazałe 
sklepienie sieciowe ponad nawą, zdradza-
jące wpływy architektury czeskiej Pragi, 
które oddziaływały na tereny środkowe-
go nadodrza za pośrednictwem kościołów 
Marchii Brandenburskiej. Sklepienie ma 
formę ciągłej, okrągłołucznej w przekro-
ju kolebki z lunetami, pokrytej potrójnym 
duktem żeber. 

Kompletnie zachowane
Niedawne sensacyjne odkrycie pod warstwą 
tynków i przemalowań – jak się wydaje – 
kompletnie zachowanej późnośredniowiecz-
nej polichromii znacząco podnosi jego i tak 
przecież wysoką wartość zabytkową. Malo-
widła te, stanowiące obecnie w skali Dol-
nego Śląska rzadkość, pokrywają całość 
pól sklepiennych i żeber, tworząc spójny 
program ideowy. Przecięcia żeber opatrzo-
no motywami czterolistnych i trójlistnych 
koniczyn, symbolizujących odpowiednio 
Czterech Ewangelistów oraz Trójcę Świę-
tą. Ikonografia ta znakomicie podkreśla 
symboliczne znaczenie sklepienia średnio-
wiecznej świątyni chrześcijańskiej jako 
odpowiadającej sferze niebiańskiej, w tym 
przypadku konkretnie rajskiemu ogrodo-
wi. Odkrycie i konserwacja w pierwszej 
kolejności przedmiotowych malowideł, 
a następnie polichromii ukrytych pod tyn-
kiem na ścianach kościoła, przywróci pol-
skiej kulturze spójnie zachowany zabytek 
ogromnej wartości, a jego poznanie wnie-
sie istotny wkład w rozwój badań nad naszą 
sztuką średniowieczną. RED

Żródło: Opis polichromii sklepienia 
wykonany przez dr. Wojciecha Gruka

Sklepienie w Jaczowie

Widok na prezbiterium.
 Kościół pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie.

Nawa, sklepienie sieciowe. Kościół pw. Św. 
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie.

FOT. G. GŁAZIK 2016.
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Seniorzy przez internet
W obliczu zagrożenia epidemicznego 
wszyscy starają się dostosować 
do codzienności i zmienić zasady 
funkcjonowania na te bezpieczne. 
Klub Senior Plus gminy Jerzmanowa 
nie miał z tym problemu i także 
przeniósł się do sieci. 
Klub prowadzi działalność online. Se-
niorzy spotykają się za pośrednictwem 
platformy Zoom. Dodatkowo tak zwane 

„Zadania domowe” plastyczne, rękodziel-
nicze czy taneczne publikowane są także 
na Facebooku Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Jerzmanowej. Pomi-
mo strachu przed technologią odważyli 
się spróbować i okazało się, że nie taki 
diabeł straszny. Podczas konferencji pro-
wadzonych na żywo mogą się zobaczyć 
i porozmawiać, a dzięki pakietom arty-
stycznym, dostarczonym im do domów, 
tworzą wiele prac rękodzielniczych. 

Jeszcze przed wprowadzeniem restryk-
cji rządowych 1 października w klubie 
w Maniowie seniorzy świętowali Mię-
dzynarodowy Dzień Osób Starszych. 
Właśnie z tej okazji odwiedził ich wójt 
Lesław Golba oraz Ewelina Maruchniak, 
kierownik GOPS w Jerzmanowej. Było 
wspólne śpiewanie, ciekawe rozmowy 
i poczęstunek. Miła atmosfera oraz ra-
dość ze wzajemnej obecności sprawiły, 
że czas szybko płynął. RED
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Konkurs fotograficzny 
„Jerzmanowa w architekturze 
zaklęta” zakończony. Kto wygrał? 
Zakończyła się kolejna edycja konkursu 
fotograficznego dla amatorów fotografo-
wania ogłaszanego co roku przez Gmin-
ne Centrum Kultury w Jerzmanowej. Z 
ogromną radością nagrody z rąk dyrek-
tor GCK w Jerzmanowej Barbary Resz-
czyńskiej odebrały trzy zwyciężczynie 
tegorocznego konkursu fotograficznego. 
Wyniki tegorocznych zmagań pokazują, 
że w konkursie można zawalczyć o cał-
kiem wysoką stawkę.

Wystarczył telefon
Do udziału w konkursie przystąpiło 6 au-
torów fotografii, a łącznie ocenie podda-
no 62 prace. Niełatwy temat tegorocznego 
konkursu sprawił, że zróżnicowanie prac 
pod względem spojrzenia i ujęcia tematu 
stanowiło spore wyzwanie dla jury kon-
kursu. W wyłonieniu zwycięskich zdjęć 
towarzyszył pracownikom GCK Michał 
Rutkowski, który od kilku lat zajmuje się 
profesjonalnie fotografią okolicznościo-
wą, sesjami rodzinnymi i personalnymi 
prowadząc firmę RutStudio. Pierwszą 
nagrodę w wysokości 1 tys. zł otrzymała 
Beata Łojkowska – mieszkanka Potoczka, 

która przygodę z fotografią zaczęła cał-
kiem niedawno, korzystając tylko z apa-
ratu w telefonie. 

Do kalendarza 
Aż 10 z 12 przesłanych przez nią zdjęć 
przeszło przez eliminację. - Bardzo się cie-
szę, że w naszej gminie realizowane są ta-
kie projekty, w których mieszkańcy mogą 
rozwijać swoje umiejętności i pasję. Moje 
właśnie zostały nagrodzone – mówiła, cie-
sząc się z nagrody. Aż 10 zdjęć bezkonku-
rencyjnej w tym roku Beaty Łojkowskiej 
ozdobi poszczególne miesiące przyszło-
rocznego kalendarza. Uczestniczka 

Zwyciężczyni e nagrodzone

B. Łojkowska
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opowiadała, jak bardzo wkręciła się w kon-
kurs szukając nieustannie wokół siebie in-
spiracji, odpowiedniego tematu, czasu 
światła, miejsca i perspektywy. Czasami 
zdjęcia robiła wczesnym rankiem lub wci-
skała się w przeróżne miejsca by znaleźć 
odpowiedni kadr. Dodatkowe dwie nagro-
dy w wysokości 100 zł jury przyznało także 
zdjęciu – Barbary Pawełczyk oraz 14-letniej 
Patrycji Dziuby. Tradycyjnie 12 wybranych 
fotografii podziwiać będziemy w kalenda-
rzu na 2021 rok promującym piękno naszej 
gminy. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom konkursu za przesłane prace 
i gratulujemy zwycięzcom. GCK

Zwyciężczyni e nagrodzone
B. Pawełczyk

P. Dziuba



14

LUDZIE ∕ KULTURA

Muzyczne serce gminy

WAŻNIEJSZE SUKCESY JACZOWIAKÓW 
1985 r. – II miejsce w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki i Przyśpiewki Ludowej 
(Piotrków Trybunalski)
1993 r. – nagroda Dyrektora Centrum Sztuki – Teatru Dramatycznego w Legnicy pod-
czas XII Spotkań Zespołów Folklorystycznych Województwa Legnickiego
1994 r. – II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki Strażackiej (Buczyna)
1996 r. – nagroda w I Ogólnopolskim Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej (Ka-
mień Pomorski)
2000 r. – II nagroda na XIX Regionalnych Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych 
(Legnica)
2002 r. – I nagroda na XXI Regionalnych Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych 
(Legnica)
2003 r. – nagroda w kategorii Zespołów Pieśni i Tańca w prezentacjach „Pod Ślężą 
śpiewanie”
2018 r. – udział w 27. Międzynarodowym Festiwalu Folkloru (Strzegom)
2019 r. – udział w Folk Festiwal (Kliszów)
2019 r. – Grand Prix w IX Festiwalu Współczesnej Kultury Ludowej „Swojskie Granie 
i Śpiewanie” (Leśna)

Zespół Ludowy Jaczowiacy 
obchodzi 75-lecie działalności. 
Tradycje śpiewu i tańca 
kontynuuje już szóste 
pokolenie. 

Zespół założyła nieżyjącą już Michali-
na Hankiewicz z grupą pierwszych osad-
ników, którzy przybyli do Jaczowa po II 
wojnie światowej. Po raz pierwszy wy-
stąpili 15 sierpnia 1945 r. na dożynkach 
wiejskich. Od tego czasu integrowali spo-
łeczność, budowali jej tożsamość lokalną 
i kulturową, żywą historię gminy. Przez 
75 lat zespół Jaczowiacy skupił rodzinę 
liczącą ponad 300 osób. Za swoją twór-
czość otrzymał nagrodę okolicznościową 
prof. Piotra Glińskiego, Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. 

Pierwsze dożynki 
Swoją przygodę artystyczną Jaczowiacy 
rozpoczęli od folkloru lwowskiego, skąd 
pochodziła założycielka i kierowniczka 
zespołu. Licząca 20 osób grupa przed-
stawiała krótkie formy sceniczne, z cza-
sem wzbogaciła swoje występy o śpiew 
i taniec. Michalina Hankiewicz sama 
tworzyła teksty piosenek, zajmowała się 
choreografią sceniczną, pozyskiwała ma-
teriały i szyła stroje. Talenty wyszuki-
wała wśród mieszkańców Jaczowa. Po 
koncertach w okolicznych miejscowo-
ściach, pierwszy poważny występ grupa 
miała podczas Winobrania w Zielonej Gó-
rze. W latach 60 – tych nastąpił rozkwit 
„Jaczowiaków”. Starszych zastąpiła mło-
dzież, a coraz bogatszy repertuar w latach 
70 – tych grupa prezentowała nie tylko 
w ówczesnym województwie legnickim, 
ale i na terenie całego kraju. Najwięk-
sze sukcesy odnosili w latach 80 – tych, 
gdy wojewódzkie ośrodki kultury otwie-
rały się na kulturę ludową i rozpoczęły 
organizację przeglądów zespołów folk-
lorystycznych. W 1990 r. powstał ama-
torski młodzieżowy zespół „Jaczowiacy” 
pod kierownictwem Aleksandra Makary. 
Pod opieką Gminnego Ośrodka Kultury 
w Jerzmanowej i Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Jaczowie grupa zamieniła biało 
– czarne ubiory szyte z własnych funduszy 
na pierwsze regionalne stroje. 

Bezcenne tradycje 
Zespół tworzy obecnie 35 osób, w tym 
grupa śpiewacza, kapela złożona z akorde-
onisty i kontrabasisty oraz sekcja dziecię-
ca, w której tańczą dziewczynki i chłopcy 
w wieku 6 – 15 lat. W pracy artystycznej 
zespół wspiera choreograf i nauczyciel 
śpiewu. Oprócz bogatego repertuaru pio-
senek ludowych Jaczowiacy wykonują 

na scenie tańce i przedstawienia słow-
no-muzyczne, barwnie prezentujące 
tradycje i zwyczaje polskiej wsi, często 
nieznane współczesnym odbiorcom lub 
zapomniane. – Zespół Ludowy „Jaczowia-
cy” jest bogactwem społecznego dorobku 
gminy, eksponowanym na najważniej-
szych uroczystości o zasięgu lokalnym 
i regionalnym, promuje gminę w kraju 
i za granica – mówi Barbara Reszczyńska, 
dyrektor Gminnego Centrum Kultury 

w Jerzmanowej. Za ogromny wkład w roz-
wój i upowszechnianie kultury zespół 
otrzymał wiele podziękowań, w tym dy-
plom Ministra Kultury i Sztuki (1995 r.) 
czy honorowy tytuł „Zasłużony dla Gminy 
Jerzmanowa” nadany przez Radę Gminy 
Jerzmanowa w 2015 r. – Twórczość zespo-
łu jest bezcenna, uwrażliwia na kulturę 
ludową, pokazuje jej bogactwo, tworzy at-
mosferę więzi z dawnymi obyczajami kul-
tywowanym współcześnie – dodaje. 

„Zespół Jaczowiacy otwiera korowód dożynkowy, aby przejść uli-
cami Rudnej i wystąpić w programie dożynkowym.” 
7 września 1986, Dożynki, Rudna.
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Skarb gminy
Zespół „Jaczowiacy” od dziesięciole-
ci ubarwia gminne dożynki i wszystkie 
uroczystości. Odnosi sukcesy na ogólno-
polskich przeglądach i festiwalach folk-
lorystycznych. W ostatnim 30 – leciu 
występował także dla Polaków mieszka-
jących za granicą. Koncertował w Cze-
chach, na Litwie i w Niemczech, w tym 
w gminie partnerskiej Rietz – Neuendorf. 

Od 2016 r. zespół działa pod opieką GCK 
w Jerzmanowej, wraz z którym jest go-
spodarzem Przeglądu Zespołów i Kapel 
Ludowych. Jaczowiacy dwukrotnie gości-
li na Liście Przebojów Ludowych Radia 
Wrocław, w 2012 i 2017 r. Dorobek arty-
styczny grupy potwierdzają liczne pu-
chary, statuetki i dyplomy. Wspomnienia 
założycielki Michaliny Hankiewicz o po-
wstaniu i powojennej działalności „Ja-
czowiaków” zostały udokumentowane 

w publikacji książkowej pt. „Pamiętni-
ki, relacje i wspomnienia osadników re-
jonu obecnej Gminy Jerzmanowa (część 
2)” wydanej przez urząd gminy. Na wnio-
sek dyrektor GCK Barbary Reszczyń-
skiej z okazji jubileuszu minister kultury 
wyróżnił Jaczowiaków nagrodą okolicz-
nościową w wysokości 15 tys. zł. O jej 
przeznaczeniu członkowie zespołu zdecy-
dują, gdy spotkają się na próbach w 2021 r.  
RS

„Młodzież z zespołu podczas I Spotkania pokoleń zespołów folk-
lorystycznych we wsi Jaczów.” 
25 stycznia 1987 r.

Członkowie zespołu podczas występów na IV Spotkaniu Zespołów 
Folklorystycznych woj. Legnickiego w Złotoryi.
22-23 czerwca 1985 r.
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Aktywni mieszkańcy Potoczka
Aktywną jesień zaserwowali sobie 
mieszkańcy Potoczka. To za sprawą 
projektu napisanego przez Koło 
Gospodyń Wiejskich. 
KGW z Potoczka, przy wsparciu GCK 
w Jerzmanowej, zdobyło dofinansowanie 
ze środków “Działaj Lokalnie” i PAFW, 
realizowanego przez ARFwP i Fundacji 
Porozumienia Wzgórz Dalkowskich.

Wielu chętnych
Takie lokalne inicjatywy to świetny przy-
kład działalności mieszkańców dla miesz-
kańców celem wzmacniania lokalnych 
więzi. Na program projektu składały się 
trzy interesujące przedsięwzięcia odby-
wające się od września do końca listopada 
2020. Jednym z punktów programu były 
bardzo ciekawe zajęcia rehabilitacyjne ze 
Smovey prowadzone przez instruktorkę 
Sylwię Samelę. Ze Smovey mogły ćwiczyć 
osoby w każdym wieku o różnej kondycji 
fizycznej. Zajęcia odbywające się w każdą 
środą na boisku sportowym w Potoczku 
przyciągały sporą grupę systematycznie 
ćwiczących osób. W ramach projektu,12 
września, przy idealnej pogodzie odbył 
się także Rodzinny Rajd Rowerowy na 18 
kilometrowej trasie Potoczek - Osada 
Obiszów zakończony biesiadą przy wspól-
nym ognisku. Wzięło w nim udział blisko 
40 uczestników, wśród których najmłod-
szy uczestnik nie ukończył jeszcze roku, 
a najstarszy miał ponad 65 lat.

Wystarczy chcieć 
Ostatnim punktem programu była orga-
nizacja Dnia Rodziny zorganizowane-
go na terenie rekreacyjnym klubu LZS 

Perła Potoczek tj. kompleksie sportowym, 
w którego skład wchodzi boisko, orlik 
z placem do gry w kosza i siatkę oraz ze-
wnętrzna siłownia. Był to dzień pełen ry-
walizacji podczas zawodów sportowych 
zakończony biesiadą przy wigwamie. I 
nikomu nie przeszkadzała deszczowa po-
goda. Po rozgrywkach meczowych w pił-
kę siatkową między LZS Perła Potoczek 
i Klubem Sportowym Diament Potoczek 

oraz meczu dzieci w piłkę nożną i zawody 
w rzut piłką do kosza siły zregenerować 
można było podczas grilla w Wigwa-
mie. Posiłek przygotowały Klub Społecz-
ny Diament Potoczek i KGW Potoczek. 
Te wspaniałe przedsięwzięcia zrzeszają-
ce i integrujące mieszkańców, pokazują 
jak wiele można zorganizować dla miesz-
kańców swoich miejscowość mając po-
mysł i trochę chęci do działania. RED
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Klimat na czytanie

Poszukiwacze harmoniiO tym, czym jest joga i jakie 
korzyści przynosi praktykowanie 
pranajamy oraz wyginania ciała 
w asany, przekonali się uczestnicy 
ciekawych warsztatów. 
Warsztaty „Poszukiwacze harmonii” 
zorganizowało Gminne Centrum Kul-
tury w Jerzmanowej w pierwszy paź-
dziernikow y weekend w Maniowie. 
W podróż na drogę dążącą do świata 
równowagi zabrała uczestników Bar-
bara Libako, instruktorka prowadzą-
ca na co dzień zajęcia jogi w Poznaniu, 
pasjonatka wyjazdów w poszukiwaniu 
inspiracji, nowych doświadczeń i zna-
jomości. Były to dwa dni intensywnych 
ćwiczeń oraz pracy z własnym ciałem, 
a także umysłem. Uczestnicy otrzymali 
wiele informacji na temat praktykowa-
nia jogi i jej naukowo udowodnionym 
dobroczynnym wpływie na ciało, po-
stawę, sylwetkę, funkcjonowanie narzą-
dów wewnętrznych i samopoczucie. Dla 
wielu było to pierwsze spotkanie z jo-
gą i ogromne pozytywne zaskoczenie, 
że to wszystko to nie czary tylko świetna 
forma aktywności fizycznej, która wy-
musza pokonywanie barier we własnym 
ciele, relaksuje lub pobudza w zależności 
od potrzeb, wzmacnia odporność, niwe-
luje stres i dotlenia przez co odmładza 
i upiększa. Dzięki słonecznej pogodzie 

pierwszy dzień ćwiczeń odbył się 
na świeżym powietrzu, drugi był desz-
czowy, ale nie mniej cudowny w świe-
tlicy wiejskiej. Oprócz nauki ćwiczeń 
i oddechu, kubki smakowe uczestników 

rozpieściły panie z KGW w Potoczku, 
przygotowując wegetariańskie posiłki. 
Był to czas oderwania od codzienności 
i pierwsze, ale z pewnością nie ostatnie, 
spotkanie z jogą w GCK. GCK

Tegoroczne hasło Nocy 
Bibliotek”Klimat na czytanie” 
jednoznacznie wskazało, że rok 
2020 to dobry czas na oddawanie 
się lekturze, szczególnie w czasie 
ograniczonych możliwości udziału 
w innych formach kultury i życia 
społecznego. 
Czytanie to najbardziej dostępna i przyja-
zna forma udziału w kulturze, a zarazem 
szansa na znalezienie wsparcia, wytchnie-
nia, pasji lub rozrywki – to czego w obec-
nych czasach bardzo nam brakuje. To 
od nas zależy, jaki stworzymy sobie kli-
mat i czy będzie to dobry klimat na czyta-
nie. Biblioteka w Jerzmanowej wspólnie 
z klasą 8a ze Szkoły Podstawowej w Jerz-
manowej oraz młodzieżą z Dyskusyjnego 
Klubu Książki włączyła się w VI edycję 
ogólnopolskiej akcji NOCY BIBLIOTEK. 
9 października odbyły się warsztaty ko-
miksu prowadzone przez Szymona Telu-
ka, który jest rysownikiem, ilustratorem, 
autorem komiksów oraz karykaturzystą. 
Uczestnicy warsztatów poznali historię 
komiksu, zasady tworzenia głównego bo-
hatera, a także sposoby, jak rysunkiem 
opowiedzieć o sytuacji, która go dotyczy. 

Przedstawione zostały również techniki 
pracy zawodowych rysowników komik-
su, a dzieci nauczyły się, jak je stoso-
wać, aby opowiadać o wszystkim, co 
tylko podpowiada im wyobraźnia. Od-
był się również instruktaż, jak stworzyć 
własny komiks i jak rozpocząć przygodę 
z komiksem. Spotkanie skłaniało rów-
nież do refleksji na tematy ekologiczne. 

Na zakończenie stworzony został nowy 
element wyposażenia biblioteki – ekolo-
giczny fotel – z książek przeznaczonych 
na makulaturę. Udowodniliśmy w ten 
sposób, że książka – tak jak wiele innych 
przedmiotów – może mieć drugie ży-
cie. Fotel nie tylko cieszy oko, ale można 
w nim również oddać się ulubionej lektu-
rze. RED
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Tworzenie i n auka
Gminne Centrum Kultury 
w Jerzmanowej zrealizowało projekt 
„Kreatywni, wolni od uzależnień”. 
Do udziału w warsztatach zaprosiło 
dzieci i młodzież. Zwycięzcy 
otrzymali supernagrody.

Warsztaty ceramiczne, plastyczne i „kre-
atywnego papieru” wciągnęły wielu mło-
dych mieszkańców gminy. W ramach 
projektu „Kreatywni, wolni od uzależ-
nień” przez trzy tygodnie publikowano 
po trzy filmy z ciekawymi pomysłami 
na twórcze działania. – Niech warszta-
ty i ukryte w nich historie będą dla was 
inspiracją do wzięcia udziału w naszym 
konkursie – zachęcało GCK w Jerzmano-
wej. Opublikowane online filmy spotkały 
się ze sporym zainteresowaniem. Zada-
nie konkursowe polegało na oglądnięciu 
warsztatu, wysłuchaniu towarzyszącemu 
mu opowiadania, stworzeniu własnej pra-
cy i zgłoszeniu jej do konkursu.

Podwójny przekaz

– Całe przedsięwzięcie adresowane było 
do dzieci i młodzieży, które zetknęły się 
z problemem uzależnienia. Każda histo-
ryjka w treści miała ostrzeżenia i zasady, 
które mogą pomóc nie wpaść w sidła – 
mówi dyrektor GCK w Jerzmanowej Bar-
bara Reszczyńska. Trzy tematycznie różne 
warsztaty miały odbywać się na świetli-
cach wiejskich i w pracowni artystycznej. 
Niestety sytuacja nie pozwoliła spotkać 
się bezpośrednio, więc instruktorzy na-
grali filmiki i przenieśli zajęcia do sieci. 
– Podczas każdego warsztatu, a było ich 
dziewięć, w tle przekazywana była histo-
ryjka o młodych ludziach, którzy uzależ-
nili się od różnych używek typu alkohol, 
dopalacze, papierosy, narkotyki oraz rze-
czy jak hazard, zakupoholizm, gry kom-
puterowe czy telefon. – Myślę, że młodym 
ludziom, którzy oglądnęli taki filmik, 

włączyła się wyobraźnia, bo jest tam 
konkretny problem, historia konkretnej 
osoby – tłumaczy. Na pierwszym planie 
instruktorzy pokazywali jak, jak w prosty 
sposób wykonać efektowne prace z masy 
plastycznej, papieru i przy pomocy farb. 
Tematami warsztatów były inspiracje 

ceramiczne, kreatywny papier i malar-
stwo. Zwieńczeniem był udział w kon-
kursie. – Historyjki miały zainspirować 
dzieci i młodzież do pokazania problemu 
uzależnienia, ale posługując się wiedzą 
zdobytą podczas warsztatów. Połączyli-
śmy twórczość artystyczną z problematy-
ką uzależnień. – mówi dyrektor Barbara 
Reszczyńska.

Wyniki konkusru

Na konkurs wpłynęło 8 prac. Największą 
popularnością cieszyły się prace malarskie 
wpłynęło ich 6. GCK postanowiło nagro-
dzić wszystkich uczestników. Konkurs 
rozstrzygnięto w 3 kategoriach. 
W kategorii 9-12 lat 1 miejsce przyznano 
Wojtkowi Wolniakowi za prace „Hulaj 
po Internecie” a 2 Pawłowi Tuczyńskie-
mu za pracę „Samotność w sieci” oraz 2 
wyróżnienia dla Kamili Makowieckiej 

Gry zakupione do świetlic 
i biblioteki w ramach projektu.

Wyróżnienie: „Jesień”,  
Zuzanna Janiczek

Wyróżnienie: „Kosmos”, 
Janusz Goś
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i Patrycji Samenec. W kategorii do lat 8 
wyróżnienia otrzymali Jakub Tomyślak 
i Oskar Makowiecki a w kategorii 13-18 
lat Zuzanna Janiczek i Janusz Goś. Laure-
aci otrzymali nagrody rzeczowe w postaci 
głośników bluetooth, słuchawek, gier stra-
tegicznych i klocków lego.

Wystawa online 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 12 
grudnia, a wszystkie prace zaprezento-
wano na wystawie online na Facebooku 
w formie relacji i postu z albumem ze 
zdjęciami, gdyż wersja stacjonarna nie by-
ła możliwa. Na realizację projektu „Kre-
atywni, wolni od uzależnień” centrum 
kultury otrzymało 22,5 tys. zł dofinan-
sowania z Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów. Te 
środki w stu procentach pokryły zakup 
materiałów potrzebnych do prowadzenia 
warsztatów, w tym komputera z kamerą 
do nagrywania filmów instruktażowych. 
– Zakupiliśmy także sztalugi i antyramy, 
a każda świetlica i biblioteka zaopatrzo-
na została w nowe gry planszowe – tłuma-
czy dyrektor. Zakupione rzeczy posłużą 
do dalszych działań, kontynuacji zajęć 
w przyszłym roku lub organizacji turnie-
jów gier planszowych na świetlicach wiej-
skich. RS 

Z początkiem października 
zakończyła się praca nad muralem 
zdobiącym scenę przy WDK 
w Jaczowie. 
Zlecenie dla GCK w Jerzmanowej wyko-
nała Natalia Brzezińska – młoda artystka 
mieszkająca w Jerzmanowej. Wielkofor-
matowe malowidło zdobiące ścianę sceny 

to oczywiście logo Jaczowiaków – zespo-
łu folklorystycznego będącego wizytów-
ką kulturalnej tradycji Jaczowa. Nowe 
oblicze sceny z pewnością godnie repre-
zentować będzie Jaczów na organizowa-
nych w przyszłości imprezach, koncertach 
czy przeglądach zespołów folklorystycz-
nych a na co dzień umacniać miejscową 
tożsamość. RED

Mural na scenie
Wyróżnienie: „Kwiateczki 
z miseczki”, Jakub Tomyślak

2. miejsce: „Samotność w sieci”, 
Paweł Tuczyński
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Tak jak i w całym kraju, również 
w Jerzmanowej, zrezygnowano 
z uroczystości i atrakcji, które co 
roku uświetniały 11 listopada. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo obywa-
teli, wydarzenie mające na celu uczcze-
nie 102 rocznicy odzyskania przez Polskę 
niepodległości odbyło się przy udziale 
minimalnej liczby osób. Bez Biegu Gę-
si, gęsiny, rogali Marcińskich, wystę-
pów i koncertowej fety, dostosowując się 
do rygorów wprowadzonych w związku 
z pandemią koronawirusa w dniu 11 listo-
pada o godz. 12 w kościele w Jerzmanowej 
odbyła się uroczysta msza św. w intencji 
Ojczyzny, odprawiona przez proboszcza 
Piotra Matusa, na którą wójt Lesław Gol-
ba zaprosił przedstawicieli lokalnej wła-
dzy. Skromnie i z powagą, ale niezwykle 
wzniośle uczczono wolność i niezależność 
Polski odzyskaną po 123 latach zaborów 
w 1918 roku. RED

Skromne obchody Święta Niepodległości

STO LAT TO ZA MAŁO!
Śpiewanie tradycyjnego „Sto 
lat” było w tym przypadku nie 
na miejscu, gdyż Elżbieta Bachta 6 
października 2020 roku obchodziła 
swoje setne urodziny! Zyskała 
tym samym miano najstarszej 
mieszkanki gminy Jerzmanowa.
Jubilatka mieszka w Jaczowie od 1946 roku. 
Od zawsze w domu, który do dziś zdobią 
wiszące na ścianach przedwojenne obrazy 
czy rzeczy jak mosiężny wieszak na ubrania. 
– Gdy dotarłyśmy pod ten dom na drzwiach 
była powieszona kartka z napisem „zaję-
te”, ale zdarliśmy tę kartkę i zajęliśmy dom. 
Nikt inny nie przyszedł – opowiada pani 
Elżbieta. 

Nie narzeka 
Większość swojego życia pani Elżbieta do-
rabiała jako znana w okolicy krawcowa, 
a na emeryturę zapracowała pracując za-
wodowo w Famabie jako stróż lub czasem 
pomagając na kuchni. Urodziła się w 1920 

roku w Gliniku Średnim położonym w wo-
jewództwie podkarpackim, w powiecie 
strzyżowskim, w gminie Frysztak. 100 lat 
to czas nacechowany szczególną wartością, 
który tworzą lata doświadczeń i przemian 
ustrojowych i społecznych. – Jak dla mnie 
teraz dużo lepiej się żyje, jak byłam dziec-
kiem mieliśmy bardzo ciężko. Tyle się od te-
go czasu pozmieniało, teraz na emeryturze 
jest dużo lżej, nie mogę narzekać – twierdzi 
jubilatka. Pani Elżbieta cieszy się dobrym 
zdrowiem i pogodą ducha. W prowadze-
niu domu na co dzień pomaga jej najbliższa 
rodzina. – Nawet jeszcze dobrze się czuję 
– mówi, co mogę to dookoła siebie zrobię, 
gdyby jeszcze oczy dobre były, to mogłabym 
szyć, a tak to dużo nie mogę, często słucham 
radia – dodaje. 

Wielka chwila 
Zapytana o sekret długowieczności żartuje, 
że sama nie wie i to nie jej wina, że tak dłu-
go żyje. Całe życie uprawiała własny ogró-
dek, pełen owoców warzyw i kwiatów, który 

przynosił jej wiele szczęścia, a do codzien-
nej pielęgnacji nigdy nie używała żadnych 
specjalnych kosmetyków. – Z okazji set-
nych urodzin składam czcigodnej jubilatce 
życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia 
i pogody ducha. 100 urodziny to donio-
sły moment i niecodzienna chwila. Jubile-
usz ten jest też swoistą nagrodą za własną 
dbałość o zdrowie i dowodem na chart du-
cha oraz siłę charakteru. W to wyjątkowe 
święto proszę przyjąć najszczersze wyra-
zy szacunku i uznania. Życzenia kolejnych 
lat w otoczeniu najbliższych osób. 200 lat, 
pani Elu! – mówił wójt Lesław Golba wrę-
czając jubilatce statuetkę, bukiet kwiatów 
i kosz słodkości oraz przekazując na jej rę-
ce listy gratulacyjne od premiera Matusza 
Morawieckiego, a także od wojewody dol-
nośląskiego Jarosława Obrębskiego. - To 
dla mnie ogromny zaszczyt, gdyż pierwszy 
raz za swojej 10-letniej kadencji mam okazję 
składać życzenia z okazji tak wyjątkowego 
jubileuszu – dodał wójt. RED
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Szkoła pamięta
Przedszkole wzięło udział w tegorocz-
nej akcji MEN „Szkoła pamięta”– ini-
cjatywy upamiętniania ważnych postaci 
i wydarzeń historycznych. W tym roku ze 
względu na pandemię koronawirusa dzia-
łania realizowane były w obrębach grup.

Co słychać w Krainie Marzeń?
W naszym przedszkolu dużo się dzieje. 

Dzień Misia
25.11.2020 r. obchodzony w tym roku we-
wnątrz grup – bez pluszaków, ale o plu-
szakach. W grupach odbywały się zabawy 
muzyczno -ruchowe, prace plastyczne czu 
konkursy recytatorskie o misiu.

Pasowanie na przedszkolaka

Pasowanie na przedszkolaka odbyło się 

30 października bez udziału rodziców, 

ale otrzymali oni płytę z nagraniem. 

Dzieci 3-letnie zostały pasowane przez 

panią dyrektor na przedszkolaka. Wcze-

śniej pokazały czego nauczyły się już 

w przedszkolu.

Szkoła do hymnu
10 listopada o godz.11.11 dzieci w swo-
ich salach razem odśpiewały hymn na-
rodowy. Otrzymaliśmy Podziękowanie 
z MEN za włączenie się w akcję „Szkoła 
do hymnu”.

Złote gody
Pięćdziesiąta rocznica ślubu 
to wydarzenie symbolizujące 
małżeński triumf miłości i radości, 
to pół wieku wspólnego życia, 
ukoronowanie wspólnej pracy, 
życiowych dążeń, celów, oczekiwań 
i nadziei.
Ten zacny jubileusz w 2020 roku obcho-
dziły dwie pary z naszej gminy. 18 kwiet-
nia 2020 szczęście obchodzenia jubileuszu 
50-lecia swojego małżeństwa mieli Pań-
stwo Andrzej i Helena Miodowicz z Jerz-
manowej. 18 września na uroczystym 
spotkaniu w głogowskim Ratuszu ode-
brali oni z rąk Prezydenta Głogowa Ra-
faela Rokaszewicza medale nadane przez 
Prezydenta RP oraz kwiaty i statuetkę 
z rąk wójta gminy Jerzmanowa Lesła-
wa Golby. Z kolei 18 lipca zaszczytu tego 

doświadczyli Państwo Maria i Władysław 
Kotula, mieszkający również w miejsco-
wości Jerzmanowa. List gratulacyjny 
i kwiaty Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław 

Golba miał okazję wręczyć im osobiście. 
Gratulujemy raz jeszcze i życzymy kolej-
nych okrągłych rocznic oraz przyszłych 
lat w zdrowiu, szczęściu i miłości. RED
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 WARSZTATY UNPLUGGED
W dniach 19-24 października w budynku 
w Jerzmanowej odbyła się realizacja pro-
gramu profilaktycznego i promocji zdro-
wia psychicznego, realizowanego przez 
firmę INVESIS na zlecenie Urzędu Gminy 
Jerzmanowa. W programie udział wzięła 
klasa VIIIa. Wykorzystywane w „Unplug-
ged” strategie działań profilaktycznych 
obejmują: rozwijanie umiejętności ży-
ciowych uczniów, korygowanie błędnych 
przekonań normatywnych (edukacja nor-
matywna) oraz przekazywanie wiedzy 
o konsekwencjach używania substancji 
psychoaktywnych. Program uwzględnia 
także wiedzę o czynnikach chroniących 
młodzież przed okazjonalnym i proble-
mowym używaniem środków psychoak-
tywnych oraz odwołuje się do wiedzy 
z psychologii rozwojowej, która konieczna 
jest w ustalaniu celów oddziaływań pro-
filaktycznych adresowanych do młodzie-
ży. Młodzież odbyła 12 godzin lekcyjnych 
spotkań z pedagogiem – terapeutą, trene-
rem Panem Arkadiuszem Tyrałą. Zapr

 NARODOWE CZYTANIE
4 września 2020 roku w naszej szkole od-
było się Narodowe Czytanie. To polska 
akcja społeczna propagująca znajomość 
literatury narodowej objęta patronatem 
Pary Prezydenckiej. Podczas tegorocznej 
odsłony akcji Narodowe Czytanie lektu-
rą była „Balladyna” Juliusza Słowackiego 
– wybitne dzieło polskiego romantyzmu. 
Wszyscy uczniowie wraz z wychowawca-
mi oraz nauczycielami języka polskiego 
na lekcjach czytali fragment „Ballady-
ny”. Ponadto uczniowie młodszych klas 
mieli za zadanie wykleić symboliczny 
dzban z malinami, zaś starsi zrobić afisz 
teatralny. Po zgłoszeniu naszej szkoły 
do udziału w akcji Narodowe Czytanie 
otrzymaliśmy pamiątkowy stempel nade-
słany do biblioteki szkolnej z Kancelarii 
Prezydenta RP. Miło nam poinformować, 
że Szkoła Podstawowa im. Henryka Sien-
kiewicza w Jaczowie otrzymała od Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudy oficjalne podziękowania za udział 
w dziewiątej edycji Narodowego Czyta-
nia. Na pamiątkę otrzymała wyjątkowy 
egzemplarz „Balladyny” Juliusza Słowac-
kiego z dedykacją Pary Prezydenckiej.

 „SZKOŁA DO HYMNU” 2020
Już po raz kolejny nasz szkoła przystą-
piła do akcji MEN „Szkoła do hymnu” 
i odśpiewania „Mazurka Dąbrowskie-
go” o symbolicznej godzinie 11:11. W ten 

sposób włączyliśmy społeczność szkol-
ną we wspólne świętowanie 102 rocznicy 
odzyskania niepodległości, jakże ważnej 
dla Polaków. Ze względu na ograniczenia 
wynikające ze stanu epidemii uczniowie 
i nauczyciele zaśpiewali wspólnie Hymn 
Polski na odległość za pomocą komuni-
katorów w formie on-line na platformie 
Classroom oraz w programie ZOOM. 
„Mazurek Dąbrowskiego”, którego tekst 
nazywany jest również Pieśnią Legionów 
Polskich we Włoszech, powstał w 1797 r. 
Autorem tekstu jest Józef Wybicki, pi-
sarz i polityk, a twórca melodii opartej 
na motywach ludowego tańca mazurka, 
do dzisiaj pozostaje nieznany. “Mazurek 
Dąbrowskiego” został oficjalnie uznany 
polskim hymnem narodowym w 1927 r. Po 
II wojnie światowej, w czasach PRL, wła-
dze komunistyczne pozostawiły “Mazurka 
Dąbrowskiego” w niezmienionej formie.

 TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH
Z okazji Tygodnia Języków Obcych, 
który odbył się w szkole podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie 
uczniowie byli zaangażowani w szereg 
działań związanych z przyswajaniem 
języków obcych. Na lekcjach języka nie-
mieckiego uczniowie klas 7 i 8 pozna-
li różne ciekawostki na temat języków 

obcych w Europie. Ponadto wzięli 
udział w konkursach klasowych na ła-
mańce językowe. Na lekcjach języka an-
gielskiego uczniowie słuchali piosenki 
„Let it go” z filmu „Frozen” śpiewanej 
w 25 językach – m.in. angielskim, fran-
cuskim, polskim, niemieckim, a nawet 
mandaryńskim i koreańskim. Zadaniem 
uczniów było zidentyfikowanie jak naj-
większej liczby języków – zadanie było 
trudne, ale uczniowie całkiem dobrze 
sobie z nim poradzili, rozpoznając na-
wet koreański i japoński! Uczniowie 
klasy 8 grali w grę karcianą „Don’t say 
it!”, a klasy 6a i 7a dopasowywały przy-
słowia angielskie do ich polskich odpo-
wiedników. Ponadto każdy uczeń miał 
za zadanie przygotować plakat z wybra-
nym przez siebie przysłowiem angiel-
skim. Każdy z nich dostał za to zadanie 
ocenę z języka angielskiego, a najlep-
sze prace zostały umieszczone na ga-
zetkach na korytarzu, aby cała szkoła 
mogła podziwiać talent swoich kolegów 
oraz lepiej poznawać język angielski. Co 
ciekawe, wiedza ta okazała się przydatna 
podczas konkursu zDolny Ślązak z języ-
ka angielskiego, gdzie należało rozpo-
znać jedno z przysłów. Przygotowane 
zostały gazetki ścienne na temat Euro-
pejskiego Tygodnia Języków Obcych.
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 PRÓBNY ALARM POŻAROWY
1 października 2020 r. w Szkole Podsta-
wowej w Jaczowie, w obu budynkach, 
przeprowadzony został próbny alarm po-
żarowy połączony z ewakuacją uczniów, 
nauczycieli oraz pracowników szko-
ły. Cała akcja przebiegła bardzo spraw-
nie i zgodnie z zasadami postępowania 
w czasie niebezpieczeństw. Po usłyszeniu 
alarmu uczniowie, nauczyciele oraz pra-
cownicy opuścili budynki szkoły i udali 
się na miejsca zbiórki. Na uwagę zasługu-
je fakt, iż uczniowie, nauczyciele, a tak-
że wszyscy pracownicy szkoły, zachowali 
środki bezpieczeństwa, doskonale znali 
drogi ewakuacyjne, a także bardzo szybko 
i sprawnie, stawili się na miejsca zbiórki. 
Uczniowie i nauczyciele spisali się na me-
dal. Na uznanie zasłużyli także Strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie, 
którzy podjęli natychmiastowe działania 
przeciwpożarowe. Po raz kolejny udo-
wodnili, że są niezawodni i zawsze można 
na nich liczyć.

 SZKOLNY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY
2 października obchodziliśmy Między-
narodowy Dzień bez Przemocy ustano-
wiony na mocy rezolucji Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ w 2007 r. Dzień ten jest 
okazją do „rozpowszechnienia przesłania 

o unikaniu przemocy, również poprzez 
edukację i zwiększanie świadomości spo-
łecznej”. Patronem dnia i działania bez 
przemocy jest Mahatma Gandhi, przy-
wódca indyjskiego ruchu niepodległo-
ściowego oraz pionier filozofii działania 
bez przemocy, którego idee przyczyniły 
się do powstania „Dnia bez przemocy”. 
To dzień, który przypomina, że należy 
dążyć do zachowania wartości, takich jak: 
promowania godności, równej ochrony 
dla wszystkich i społeczności żyjących ra-
zem w pokoju. W tym tygodniu, młodzież 
z budynku w Jerzmanowej również zwró-
ciła uwagę na zjawisko przemocy, poprzez 
swój udział w zajęciach warsztatowych 
na temat „ Złość, Agresja, Przemoc – gdzie 
leży granica”. Uczniowie z klasy ósmej za-
dbali o wygląd placu przed szkołą.

 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO 
CZYTANIA
29 września 2020 roku w naszej szkole 
obchodziliśmy ogólnopolski dzień gło-
śnego czytania. Święto to zostało ogło-
szone w 2001 roku z inicjatywy Polskiej 
Izby Książki. Celem akcji jest promowa-
nie głośnego czytania dzieciom, nabywa-
nie przyjemności z czytania i słuchania, 
a także poczucia przynależności do spo-
łeczności czytelniczej. Czytanie rozwija 

wyobraźnię, język i pamięć. Uczy myśle-
nia, poprawia koncentrację, poszerza 
wiedzę, ułatwia naukę, pomaga odnieść 
sukces w szkole, jest wspaniałym sposo-
bem na spędzenie wolnego czasu. Data 
29 września odnosi się do urodzin Jani-
ny Porazińskiej, autorki książek dla dzie-
ci i młodzieży. Tego dnia wychowawcy 
oraz nauczyciele czytali swoim uczniom 
na lekcjach fragmenty ciekawych książek. 
Uczniowie w ten sposób przypomnieli so-
bie znane lektury, wiersze Jana Brzechwy, 
Janiny Porazińskiej, a także Juliana Tuwi-
ma. Dzieciom przebywającym na świetli-
cy czytała pani dyrektor Wioletta Olejnik 
oraz uczniowie z klasy czwartej – Adam 
Bochenek oraz Joachim Kempski.

 KROPKA – MAŁA INSPIRACJA DO 
WIELKICH DZIAŁAŃ
Drugi tydzień września w Szkole Podsta-
wowej w Jaczowie upłynął pod znakiem 
sportowych zmagań i kropki. To interesu-
jące aktywności naszych uczniów, od tych 
najmłodszych do tych najstarszych .Za-
równo sportowe zmagania z przeciwni-
kami i pokonywaniem własnych słabości 
jak i tworzenie własnych dzieł artystycz-
nych pokazały umiejętności, zaangażo-
wanie, radość i kreatywność drzemiącą 
w naszych uczniach. „Kropka – mała in-
spiracja do wielkich działań” to hasło, 
które towarzyszyło nam przez niemal cały 
tydzień. Czy zastanawialiśmy się kiedyś, 
jak ważną rolę w naszym życiu odgrywają 
kropki? Okazuje się, że nie pełnią jedynie 
funkcji znaku interpunkcyjnego w tek-
ście, czy znaku matematycznego. Za sło-
wem kropka skrywa się dużo, dużo więcej, 
a precyzując, to wyraz ten oznacza przede 
wszystkim kreatywność.

#BEACTIVE – JESIENNE BIEGI 
PRZEŁAJOWE
W czwartek 24.09.2020 r. cała społecz-
ność szkolna miała okazję spróbować 
swoich sił w biegach przełajowych. Im-
preza ogólnoszkolna doskonale wpisała 
się w Europejski Tydzień Sportu Szkol-
nego pod hasłem #beactive. W tym dniu 
postawiliśmy na rekreację ruchową – ak-
tywny wypoczynek i rozrywkę. Miało być 
rekreacyjnie, ale nutka rywalizacji spor-
towej odezwała się u każdego zawodnika, 
który stawał na linii startu. Cel nadrzęd-
ny imprezy został zrealizowany, każdy był 
zwycięzcą. Pamiątkowe medale, oprawa 
imprezy sportowej, rywalizacja w katego-
riach wiekowych sprawiły, że nasi ucznio-
wie mogli poczuć smak poważnej imprezy 
lekkoatletycznej. RED
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A co tam słychać w szkole 
w Jerzmanowej? 

Egzamin na kartę rowerową!
21 września uczniowie Szkoły Podsta-
wowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 
mogli wykazać się doskonałą znajomo-
ścią zasad ruchu drogowego zdając egza-
min praktyczny na kartę rowerową. Pod 
czujnym okiem aspiranta szt. Andrzeja 
Zielińskiego uczniowie pokonywali tra-
sę miasteczka rowerowego. Do egzami-
nu przygotowywali się pod opieką Beaty 
Janowskiej oraz Roberta Wrzesińskiego. 
Z dumą informujemy, iż wszyscy przy-
stępujący do zadania uzyskali wynik 
pozytywny. Gratulujemy i życzymy bez-
piecznej drogi :)

„SZKOŁA DO HYMNU” – on-line
10 listopada uczniowie i Dyrekcja Naszej Szkoły wzięli udział 
w rokrocznie organizowanym Ogólnopolskim projekcie „Szko-
ła do hymnu” 2020. Ze względu na ograniczenia wynikające ze 
stanu epidemii uczniowie łączyli się za pomocą komunikatora 
i zaśpiewali hymn w formie online. Już po raz kolejny uczniowie 
w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległo-
ści o symbolicznej godzinie 11:11 zaśpiewali „Mazurka Dąbrow-
skiego”. W ten sposób włączamy społeczność Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej we wspólne świętowanie tej 
szczególnie ważnej dla Polaków rocznicy. Bardzo dziękujemy 
za wspaniałą postawę i zaangażowanie wszystkim uczniom.

Mamy laureata!
Barbórkową niespodziankę sprawili nam organizatorzy II MIĘDZY-
POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO ,,OPOWIEM CI 
O GÓRNIKU’’ - Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno-
Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie, Powiatowy 
Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno- Pedagogicznego i Doradztwa 
Metodycznego w Polkowicach, Centrum Kultury w Polkowicach, 
Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach. 7 grudnia 
odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła laure-
atów konkursu. Z dumą informujemy, że III miejsce w kategorii klas 
IV-VIII zajął Paweł Tuczyński z klasy V Szkoły Podstawowej im. Ja-
na Pawła II w Jerzmanowej. 

Tematem konkursu było przedstawienie w formie literackiej postaci 
ciekawego górnika. Paweł opisał swojego tatę i jego rowerową pasję. 
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. a górni-
kom, z okazji ich święta, tradycyjnie życzymy - tyle samo wyjazdów, 
co zjazdów.

Biegi przełajowe – szkolne święto 
sportu
8 października szkoła w Jerzmanowej bra-
ła udział w szkolnych biegach przełajo-
wych w ramach Dnia Sportu. Biegi odbyły 
się na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowe-
go w Jerzmanowej. W biegach wzięło 141 
uczniów z kl. I-VIII. Biegi zostały zorga-
nizowane przy współpracy firmy Quest 
Media i MKS „Piast” Głogów. Uczniowie 
pokonywali trasę w 3 kategoriach wie-
kowych kl. I-III, IV-Vi i VII-VIII. Każdy 
uczestnik po ukończonym biegu otrzymał 
medal. Gratulujemy wszystkim uczestni-
kom biegu. RED
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Dziesiątki prac wpłynęło na dwa 
konkursy patriotyczne ogłoszone 
w drugiej połowie października. 
Miłym zaskoczeniem było duże zainte-
resowanie patriotycznymi konkursami 
ogłoszonymi przez Gminne Centrum Kul-
tury w Jerzmanowej. 39 zgłoszeń wpły-
nęło na Konkurs pieśni patriotycznej, 
żołnierskiej i legionowej, a 23 na Konkurs 
recytatorski pt. „Poezja patriotyczna od-
dechem narodu”. Zadaniem uczestników 
było nagranie filmu z wykonywaną przez 
siebie piosenką lub recytacją i dostarcze-
nie go organizatorowi. „Pałacyk Michla”, 
„Co to jest niepodległość”, „Dziewczy-
na z granatem w ręce”, „Dziś idę wal-
czyć, mamo”, „Barwy ojczyste” czy „Moja 

WYNIKI KONKURSU PIEŚNI 
PATRIOTYCZNEJ, ŻOŁNIERSKIEJ 

I LEGIONOWEJ

• SOLIŚCI •
I kategoria – do lat 5 

Lena Kuczyńska
Alicja Szczypiorowska

Alicja Łozyniak
Alicja Wiszniewska

II kategoria - 6-9 lat 
Aleksandra Bielska

Hanna Jedut
Bartosz Gołębiowski

Natalia Sulima
Grzegorz Dyba

III kategoria – 10 -14 lat 
Natasza Szablewska

Emilia Kantowicz
Piotr Mońka

Nikola Ziomek
Aleksandra Sulima

IV kategoria – 15 - 17 lat
Alicja Ciesielska - WYRÓŻNIENIE

V kategoria – dorśli
Wiktoria Białek – WYRÓŻNIENIE

• ZESPOŁY •
I kategoria – dzieci

„Wojtek Wolniak i Andrzej Łozyniak”
Grupa „Słoneczko” z Przedszkola 

Gminnego Kraina Marzeń
Grupa dziewczynek „Tańczące chmur-

ki” z Przedszkola Gminnego Kraina 
Marzeń

Grupa „Tańczące chmurki” z Przed-
szkola Gminnego Kraina Marzeń

II kategoria – dorośli
Barbara i Czesław Dominik 

– WYRÓŻNIENIE

WYNIKI KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO 

pt. „Poezja patriotyczna oddechem 
narodu”

I kategoria – do lat 5 
Lena Kuczyńska 

Anna Rojek 
Karina Dyba 

Anastazja Bogdańska 

II kategoria - 6-9 lat
Patrycja Kowalewska 

Alicja Łomacz 
Patrycja Maciejewska 
Magdalena Słowińska 

Alicja Wajdzik 

III kategoria – 10 -14 lat
Paweł Tuczyński – wyróżnienie 

Najlepsze patriotyczne pieśni i wiersze
mała ojczyzna” to tylko niektóre z utwo-
rów zaprezentowanych przez uczestni-
ków. - Celem konkursów było pogłębianie 
i utrwalanie znajomości patriotycznych 
polskich pieśni oraz prozy. Konkurs 
pieśni patriotycznej nie jest nowością. 
Rokrocznie jego zwycięzcy uświetnia-
ją występami na scenie obchody Święta 
Niepodległości. W tym nietypowym roku 
wszystkie dostarczone nam wykonania 
posłużyły do stworzenia filmu, który 11 
listopada opublikowany został w interne-
cie, aby być razem z mieszkańcami gminy, 
uczcić to wyjątkowe święto chociaż w ta-
ki sposób w tym trudnym czasie – tłuma-
czy dyrektor GCK w Jerzmanowej Barbara 
Reszczyńska. Konkursy pokazały dużą 
wrażliwość mieszkańców naszej gminy, 

zarówno tych najmłodszych, jak i star-
szych, na to czym jest niepodległość i co 
ona dzisiaj oznacza. Możemy być dumni 
z tego, że tradycja oraz duch patriotyzmu 
przekazywane są w naszej gminie z poko-
lenia na pokolenie przez rodziców, dziad-
ków, opiekunów oraz wychowawców. To 
dzięki konkursowym zgłoszeniom mo-
gliśmy w tak wspaniały sposób święto-
wać 11 listopada. Zwycięzcy konkursów 
w poszczególnych kategoriach wiekowych 
otrzymali nagrody rzeczowe o równowar-
tości od 50 do 150 zł, które dyrektor GCK 
w Jerzmanowej dostarczyła i wręczyła 
im osobiście. Film z występami uczest-
ników oglądnąć można na naszej stro-
nie i Facebooku. Jeszcze raz gratulujemy! 
GCK
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Z inicjatywy wójta od 2012 roku 
gmina Jerzmanowa wspiera 
i nagradza najzdolniejszych 
uczniów i studentów. Aż 137 z nich 
otrzymało tegoroczne stypendia 
za wybitne osiągnięcia naukowe, 
twórcze i sportowe. Łączna kwota 
przeznaczona na stypendia to 240 
tys. zł.
O stypendium można ubiegać się w jednej 
z trzech kategorii: naukowej, artystycz-
nej i sportowej. W tym roku 109 przyzna-
no w kategorii naukowej dla uczniów i 17 
dla studentów, 4 w kategorii artystycznej 
i 7 w sportowej. Ze względu na sytuację 
epidemiczna w kraju - tegoroczna Gala 
stypendialna została odwołana. Uczniowie 
i studenci poinformowani zostali pisem-
nie o wysokości przyznanego stypendium. 
Stypendia przyznawane są w zależności 
od wieku i szkoły uczniów, a taka nagroda 

za dobre oceny z pewnością motywuje 
i pobudza ambicje. Uczniowie szkół pod-
stawowych mogą otrzymać maksymalnie 
200 zł miesięcznie (czyli 2 tys. rocznego 
stypendium), uczniowie szkół ponadpod-
stawowych maksymalnie 300 zł miesięcz-
nie (czyli 3 tys. zł rocznego stypendium), 
a studenci maksymalnie 500 zł miesięcz-
nie (czyli 5 tys. zł rocznego stypendium). 
Pierwszą transzę wypłaty stypendium lau-
reaci otrzymali 25 listopada i obejmowała 
ona okres 4 miesięcy (od września do grud-
nia br.) II transza wypłat nastąpi do 25 lu-
tego 2021 r. i będzie obejmowała okres 6 
miesięcy (tj. od stycznia do czerwca 2021 
r.).Najwyższą średnią wśród 120 wyróż-
nionych uczniów wykazał się Michał Po-
prawski ze średnią ocen 6,00; a wśród 17 
studentów tak jak w zeszłym roku Filip 
Dyba ze średnią 5,32. Wszystkim stypen-
dystom gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w nauce i sporcie. RED

LEPSZE PRAWO
Wychodząc naprzeciw oczeki-
waniom rodziców oraz celem 
kompatybilności, ujednolicenia 
i wyrównywania szans dzieci ma-
jących osiągnięcia sportowe z ty-
mi mającymi osiągnięcia naukowe 
i artystyczne, w bieżącym roku 
uchwałą nr XXVIII/192/2020 Ra-
dy Gminy Jerzmanowa z dnia 25 
czerwca 2020 r. w sprawie okre-
ślenia szczegółowych warunków 
udzielania pomocy uzdolnionym 
uczniom, form i zakresu pomocy 
jak również trybu postępowania 
w tych sprawach uchylono uchwałę 
nr XXII/166/2012 Rady Gminy Jerz-
manowa z dnia 22 sierpnia 2012 r. 
Poprzednia uchwała różnicowała 
osiągnięcia sportowe z osiągnię-
ciami naukowymi i artystycznymi. 
Dzięki temu teraz łatwiej i wy-
bitnym sportowcom ubiegać się 
o nagrodę.

Nieprawdopodobna skala ataku 
wirusa i pandemia, którą wywołał 
na świecie, uderzyła w każdy 
fragment naszego życia. Miała jednak 
szczególny wpływ na edukację, gdyż 
to ona jest jednym z tych obszarów, 
gdzie funkcjonowanie uczniów, 
rodziców i nauczycieli wzajemnie 
na siebie wpływa. 

Szkoły musiały stanąć na wysokości za-
dania i opracować strategię działania nie 
tylko w zakresie prowadzenia zajęć lecz 
także transportu funkcjonowania świetlic 
i bibliotek. Dyrektorzy szkół wprowadzili 
regulaminy organizacji nauczania z wy-
korzystaniem metod i technik kształce-
nia na odległość w okresie pracy zdalnej. 
Regulamin jasno i precyzyjnie określa 
m.in. zadania nauczycieli pracujących 
zdalnie, zadania wychowawców, orga-
nizację kształcenia na odległość, doku-
mentowanie przebiegu nauczania, proces 
oceniania uczniów, nadzór pedagogiczny 
sprawowany przez dyrektora, współpracę 
z rodzicami. Z perspektywy czasu placów-
ki edukacyjne w naszej gminie w czasach 
pandemii COVID-19 poradziły i radzą so-
bie naprawdę dobrze.

Wszystko w sieci
Wszystkie zajęcia w SP w Jaczowie pro-
wadzone są online, na platformie Google 
Classroom. Uczniowie kl. I - VIII uczest-
niczą w zajęciach zgodnie z planem lekcji 
stworzonym we wrześniu br. Natomiast 
uczniowie klas I-III, zgodnie z zastoso-
waniem zasad higieny nauki w młodszych 
klasach, spotykają się ze swoim wycho-
wawcami codziennie na ok. 2-3 godz. A 
także podczas zajęć z religii i j. angiel-
skiego. Wszystkie zajęcia dodatkowe (koła 

zainteresowań, zajęcia dydaktyczno-wy-
równawcze) prowadzone są online. Kon-
sultacje z przedmiotów egzaminacyjnych 
dla uczniów kl. VIII odbywają się sta-
cjonarnie w budynku szkoły w Jaczowie. 
Terapie indywidualne ze specjalistami 
(tyflopedagog, logopeda) oraz psycholog 
i pedagog szkolny prowadzą terapie, kon-
sultacje i porady zarówno online jak i sta-
cjonarnie. W obecnym stanie pandemii 
zajęcia w SP w Jerzmanowej odbywają się 
w formie pracy zdalnej. Początkowo od 26 
października 2020 roku kształcenie na od-
ległość rozpoczęły tylko klasy IV-VIII, 
natomiast od dnia 9 listopada 2020 roku 
kształcenie na odległość wprowadzono we 
wszystkich klasach. Lekcje w formie pra-
cy zdalnej odbywają się zgodnie z planem 
lekcji obowiązującym od 1 września 2020 
r. W razie konieczności szkoły posiadają 
możliwość użyczenia sprzętu do nauki 
zdalnej. Na chwilę obecną z wypożyczo-
nego sprzętu szkolnego w SP Jerzmano-
wa korzysta 39 uczniów, do dyspozycji 
uczniów pozostało jeszcze 8 sztuk sprzętu. 
Nauczyciele obu szkół również wyposaże-
ni zostali w sprzęt do prowadzenia zajęć 
na odległość.

Pełne wsparcie 
– Nauczanie zdalne to ogromne wyzwa-
nie, z którym musieli zmierzyć się za-
równo nauczyciele jak i uczniowie. Z 
dotychczasowego nadzoru prowadzonego 
przez dyrektora szkoły wynika, iż nauczy-
ciele stanęli na wysokości zadania i stara-
ją się w jak najlepszy sposób prowadzić 

kształcenie. Z dumą mogę stwierdzić, iż 
nauczyciele wykazują się odpowiedzial-
nością, dokładnością, ale również kre-
atywnością. Uczniowie natomiast radzą 
sobie bardzo dobrze, cyfryzacja nie jest 
dla większości problemem. Wychowawcy 
klas oferują swoim uczniom jak i rodzi-
com, pomoc zarówno dydaktyczną, wy-
chowawczą, jak i techniczną – tłumaczy 
dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Jerzmanowej. Szkoły eduku-
ją w zakresie efektywnej nauki zdalnej 
jak i zachowania zasad higieny i środków 
ostrożności podczas nauki stacjonarnej. 
Zachęcają uczniów do ruchu i wycho-
dzenia na świeże powietrze. Nauczyciele 
starają się, aby zajęcia dla uczniów były 
atrakcyjne, ponadto otrzymują wiele sy-
gnałów od rodziców, że nauczanie zdal-
ne spełnia oczekiwania zarówno dzieci 
jak i ich samych. Przedszkola i żłobek 
gminny pracują w czasie pandemii zgod-
nie z wytycznymi GIS oraz procedurami 
wewnętrznymi. Pomieszczenia przed-
szkolne są na bieżąco dezynfekowane 
i utrzymywane w reżimie sanitarnym. W 
październiku Przedszkole Gminne „Kra-
ina Marzeń” w Jerzmanowej zakupiło 
oczyszczacz powietrza który na bieżąco 
oczyszcza powietrze z alergenów, szkodli-
wych cząsteczek, bakterii i wirusów. Na-
uczanie zdalne, zgodnie z decyzją rządu, 
potrwać ma do 3 stycznia. Uczniowie spo-
tkają się w szkołach 18 stycznia po feriach 
zimowych trwających od 4 do 17 stycznia 
2021 RED

Stypendia wójta przyznane

Nauka w czasach pandemii
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Historia pałacu 
w Jerzmanowej zapisany 

na pocztówkach

Źródło:
IKONOGRAFIA GMINY JERZMANOWA część 1 POCZTÓWKI- Jerzmanowa 2015

Kiedyś pocztówki pełniły powszechną rolę środka komunikacji będąc przy tym źródłem wiedzy historycznej, ale też pełniły one wówczas funkcję promocji miejscowości. Na dzień dzisiejszy często skupiają uwagę na nich kolekcjonerzy i poddają je ocenie w kategorii sztuki graficznej. Najbardziej zainteresowani prezentują zdobyte pocztówki miejscowości i ich obiekty historyczne na stronach internetowych obejmujących zakres lokalny, ale też regionalny. 

przedwojennych pocztówkach wiejskich 
rozpoznajemy charakterystyczne sylwetki 
obecnych zabytków, dostrzegając wyraźne 

różnice, ale też łatwo znaleźć podobień-
stwa pozwalające ustalić tożsamość zmie-
niającego się miejsca. RD

Przedstawiamy Państwu zebrane frag-
menty widoków naszej miejscowości 
z akcentem na Pałac Jerzmanowa, które 
zaproszą nas do sięgnięcia w głąb własnej 
wyobraźni, aby poczuć klimat odległych 
już czasów. 
Prezentowane stare pocztówki są wyda-
ne w okresie od drugiej połowy XIX w. 
do 1945 r. Dzięki nim poznajemy w ten 
sposób wiele interesujących obiektów za-
bytkowych również będących w bliskości 
Pałacu Jerzmanowa. Wiele tych budynków 
rozpoznamy udając się do Jerzmanowej, co 
pozwoli w sposób bardzo precyzyjny po-
równać dawne budowle do stanu i funkcji 
w obecnym czasie. 
Od czasów renesansowej świetności 
do czasu kiedy pałac zyskał charakter 
budowli klasycystycznej, style architek-
toniczne minionych epok rejestrowała 
tarcza zegara na głównej fasadzie budyn-
ku. Widok pałacu i dworów na tle parków 
i ogrodów oraz dziedzińca honorowego 
to także częsty temat pocztówek, któ-
ry pozwala zauważyć bliskość ochrony 
środowiska naturalnego i kulturowego. 
Poprzez porównanie przeszłości z te-
raźniejszością zaprezentowane pocz-
tówki pozwalają nam uzupełnić obraz 
dawnego wyglądu urbanistyczno- archi-
tektonicznego miejscowości, w których 
dziś mieszkamy i pracujemy. Aktualnie, 
gdy uzmysławiamy sobie, iż wiele cen-
nych zabytków zniknęło bezpowrot-
nie w następstwie zawieruch wojennych 
i w wyniku bezmyślnej dewastacji tak 
zwanego mienia poniemieckiego (między 
innymi stacjonującego tu w pierwszych 
latach powojennych radzieckiego wojska 
i działalności szabrowników), tym bar-
dziej odkrywamy ich ogromne walory. Z 
powyższych względów większość oca-
lałych i prezentowanych na łamach ni-
niejszego opracowania przedwojennych 
źródeł ikonograficznych ma bezcenną 
wartość historyczno-dokumentalną. Na 

Z kart historii… 

Pałac

Kościół p.w. Wszystkich Świętych zbudowany w XIV w. z wieżą dobudowaną w XV w. 

Gospoda Otto Sprossmanna – obecnie budynek szkoły podstawowej.




