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INWESTYCJE DROGOWE W GmINIE

BAL EmERYTA I RENCISTY
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Wszystkim Mieszkańcom Gminy Jerzmanowa 

oraz przybyłym gościom 

życzę radosnych Świąt Wielkanocnych, 

wypełnionych nadzieją 

budzącej się wiosny i wiarą w sens życia. 

Świąt spędzonych wśród kochającej rodziny i przyjaciół, 

pełnych spokoju i radości, 

dodających sił w pokonywaniu codziennych trudności. 

Ufności, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. 

Niech przesłanie Wielkiej Nocy trwa w nas jak najdłużej 

i pozwala tą radością cieszyć się z innymi.

Lesław Golba

Wójt Gminy Jerzmanowa 

Zainicjowana przez Szkolny Klub 
Samorządności i Wolontariatu zbiórka karmy 
dla zwierząt miała na celu zwrócenie uwagi 
młodzieży na ciężki los zwierząt znajdujących 
się w schronisku i uwrażliwienie ich na 
krzywdę, której ofiarą padają, zanim znajdą 
azyl w schronisku.

Ta szlachetna akcja zaangażowała 
całą społeczność szkolną, aktywizując nie 
tylko uczniów, ale także nauczycieli, rodziców 
i przyjaciół szkoły. Dzięki niej zebrano 100 kg 
suchej karmy i ponad 60 puszek karmy mokrej. 

Dodatkowo udało się pozyskać koce, zabawki  
i ubranka dla zwierząt.

W trakcie wizyty w Głogowie 
uczniowie nie tylko przekazali zebrane koce, 
karmę i zabawki, ale pomagali również 
opiekunom w sprzątaniu boksów, karmieniu 
i pielęgnowaniu zwierząt. Wielu wzruszeń  
i radości dostarczył również spacer z psami. 
Młodzież opuszczała głogowskie schronisko 
z mocnym postanowieniem kontynuowania 
działań na rzecz zwierząt i obietnicą kolejnej 
wizyty. Bo amicus znaczy przyjaciel.

AMICUS ZNACZY PRZYJACIEL
W połowie lutego uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza odwiedzili prowadzone  
przez Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom Amicus schronisko Azyl. Wizyta była 
ukoronowaniem prowadzonej od września akcji zbierania karmy dla zwierząt.

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY 
NA TERENIE GMINY JERZMANOWA

Informujemy, ze zgodnie z obietnicami Wójt Gminy Jerzmanowa dokłada wszelkich starań, by zaspokoić potrzeby przewozowe mieszkańców 
Gminy Jerzmanowa. 

W ostatnim czasie mieszkańcy oraz Sołtysi i Radni Gminy zgłaszali do Wójta problem z połączeniami poszczególnych miejscowości 
gminnych z Jerzmanową czy Głogowem. Biorąc pod uwagę prośby mieszkańców Wójt Lesław Golba podjął decyzję o konieczności uruchomienia 
transportu zbiorowego obejmującego wszystkie miejscowości na terenie Gminy.

Planowana sieć komunikacyjna ma zapewnić połączenie pomiędzy 
Zofiówką, Gaikami, Potoczkiem, Bądzowem, Golowicami, Kurowem Małym, 
Maniowem, Łagoszowem Małym, Modłą i Kurowicami, a miejscowością 
Jerzmanowa, z której to transport do miejscowości Głogów jest już realizowany.

W tym miesiącu zakończyły się jedne z pierwszych, jednakże 
najważniejszych działań, mających na celu organizację publicznego transportu 
zbiorowego na terenie Gminy. Pierwszy etap prac skupiał się na zaplanowaniu 
sieci komunikacyjnej, linii komunikacyjnych, a także na oszacowaniu 
wymiaru ilości rocznych kilometrów, w ramach świadczenia usług w za-
kresie publicznego transportu zbiorowego. W ramach zadania planuje się 
uruchomienie następujących linii komunikacyjnych:

Linia komunikacyjna nr I
Połączenie komunikacyjne:
Zofiówka – Gaiki – Potoczek – Bądzów – Golowice – Jerzmanowa – 
Kurów Mały – Jerzmanowa

Linia komunikacyjna nr II
Połączenie komunikacyjne:
Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów – Jerzmanowa

Ze względu na procedurę konieczną do zachowania przy realizacji 
takiego zadania przewidywaną datą rozpoczęcia świadczenia usług  
jest wrzesień 2018 roku. Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy będą  
zadowoleni z podjętych przez Wójta działań zmierzających do uruchomienia 
na terenie Gminy Jerzmanowa gminnych przewozów pasażerskich  
w transporcie drogowym.

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

SZANOWNI 
MIESZKAŃCY!

Dbaj o środowisko – dofinansowanie 
do wymiany źródeł ciepła

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

na wymianie źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń 
powietrza na terenie Gminy. Wszyscy mieszkańcy zainteresowani 
dofinansowaniem mogą uzyskać więcej informacji w Urzędzie 
Gminy Jerzmanowa pok. 102 lub tel. 76 836 55 38. 
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Choć Nowy Rok mamy już za pasem chcielibyśmy przedstawić Państwu kilka inwestycji gminnych 
zakończonych tuż z nowym rokiem.

Niewątpliwie najważniejszą z perspektywy mieszkańców Modłej była w roku 2017 inwestycja dotycząca ulic Letniej i Sierpniowej.  
Wraz ze starym rokiem zakończono II etap prac na ul. Letniej w miejscowości Modła wraz z budową ul. Sierpniowej. Wartość zadania wyniosła  
– 2.192.871, 76 zł z czego Gmina Jerzmanowa uzyskała dotację w wysokości 1.030.296,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019. 

W miejscowości Gaiki wykonana została zatoka auto-
busowa. Wprowadzono również zmiany stałej organizacji ruchu  
w miejscowościach Gaiki, Potoczek, Jerzmanowa. 

Tożsamą inwestycję wykonano w Jaczowie, gdzie zamontowano 
urządzenia wykonujące pomiary prędkości. Zadanie zrealizowano 
zwłaszcza w trosce o bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do tamtejszej 
szkoły i przedszkola oraz na boiska wielofunkcyjne. 

Figura Św. Nepomucena w Jaczowie odzyskała swoją świetność 
i zgodnie z założeniami powróciła w okolice miejsca, w którym została 
prawdopodobnie umiejscowiona pierwotnie – przed jej przeniesieniem 
na prywatną posesję. Wykonane prace konserwatorsko-restauracyjne 
pozwoliły na przywrócenie figurze dawnego blasku i zabezpieczą ją przed 
niszczeniem. W najbliższych tygodniach zostanie zagospodarowany 
teren przy figurze. Mieszkańcy Jaczowa zyskali kolejne ładne i ważne 
miejsce w swojej miejscowości.

Bądzów natomiast zyskał miejsce do rekreacji. Na skwerze przy 
Remizie OSP posadowiona została wiata rekreacyjna dla mieszkańców. 
Koszt zadania to ok. 22 tys. złotych. Niewątpliwie mieszkańcy Bądzowa 
spędzą tam wiele miłych chwil na wieczornych rozmowach.

Budżet zaplanowany został tak, by 
znalazły się w nim inwestycje kluczowe dla dalszego 
rozwoju. Spora część środków dotyczy inwestycji 
drogowych i infrastruktury około drogowej. Blisko 
9 mln zł zabezpieczono w tym roku na realizację 
m. in. takich inwestycji jak: remont i przebudowa 
drogi nr 1013D ul. Obiszowska w Jerzmanowej, 
budowa drogi dz. nr 288 w Bądzowie, budowa 
ul. Porzeczkowej i Borówkowej w Jerzmanowej, 
przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie, rozbudowa 
drogi gminnej nr 100515D w Kurowicach i Modłej, 
rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w Maniowie. 
Ponadto zabezpieczono fundusze na wykonanie 
dokumentacji projektowej dotyczącej: budowa 
drogi nr 100515D Jaczów – Modła, budowa drogi  
nr 453/2 w Kurowicach, budowa drogi przy świetlicy 
wiejskiej w Smardzowie, budowa ul. Cyprysowej 
w Jaczowie, przebudowa drogi nr 100519D  
w Kurowicach, przebudowa ul. Smardzowskiej wraz 
z budową oświetlenia drogowego. 

W budżecie uwzględniono również środki, którymi 
Gmina partycypować będzie w inwestycjach innych samorządów.  
Z budżetu Gminy udzielona zostanie dotacja dla Gminy Radwanice 
z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej – działka nr 239  
w Jakubowie wraz ze zjazdem z drogi powiatowej nr 1016D oraz 
wykonanie parkingu przed cmentarzem. Wykonana zostanie również 
przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika  
w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych.

Wzorem lat ubiegłych ważną częścią budżetu są inwestycje 
oświetleniowe. Nowoczesne oświetlenie drogowe, oprócz inwestycji 
oświetleniowych towarzyszących budowie dróg, zostanie wykonane 
przy ul. Obiszowskiej w Jerzmanowej. 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego to dziedzina nie 
mniej istotna dla władz samorządowych Gminy Jerzmanowa. Zadania 
zaplanowane w tym zakresie to m. in. kontynuacja prac dotyczących 
rewitalizacji pałacu w Jerzmanowej, budowa Centrum Aktywności 
Wiejskiej w Gaikach, budowa sceny przy WDK w Jaczowie. 

Ważne inwestycje planuje się również wykonać w szkołach 
prowadzonych przez Gminę Jerzmanowa. W tegorocznym budżecie 
przewidziano środki na modernizację budynku po byłym gimnazjum  
w Jerzmanowej, kontynuację budowy parkingu przy Szkole Podstawowej 
w Jaczowie oraz przebudowę wentylacji mechanicznej w sali 
gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej.

Do kluczowych inwestycji uwzględnionych w budżecie na rok 
2018 Wójt Lesław Golba zalicza także rozpoczęcie budowy Ośrodka 
Zdrowia w Jerzmanowej oraz Gminnego Przedszkola z oddziałem 
żłobkowym w Jaczowie. Zadbamy również o zdrowie i sprawność 
fizyczną naszych mieszkańców. W ramach zabezpieczonych środków 
sfinansowana będzie inwestycja, o którą postulowali mieszkańcy. Mowa 
tutaj o przystosowaniu budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Głogowskiej 
11 dla osób niepełnosprawnych, poprzez zamontowanie urządzenia 
typu „schodołaz”. Ponadto planuje się wykonanie projektu dotyczącego 
budowy obiektów sportowych przy pomniku w Jerzmanowej.  
W Kurowie Małym natomiast wykonane zostaną prace związane  
z zagospodarowaniem terenu przy stawie. 

NOWY ROK 
I AMBITNE PLANY INWESTYCYJNECZAS ZAKOŃCZYĆ STARY ROK

GMINNE INWESTYCJE
Ponad 14 mln złotych zaplanowano w „Budżecie 2018” na wydatki inwestycyjne związane z pracami 
budowlanymi, dostawami i usługami oraz wykonaniem dokumentacji kosztorysowo-projektowych. 
Wszystko to dla jednego celu – dalszego rozwoju Gminy Jerzmanowa i polepszania warunków życia 
jej mieszkańców.

ul. Kwiatowa w Jaczowie wraz z oświetleniem

Droga w Maniowie

Parking wraz z częścią sportową przy Szkołach w Jerzmanowej
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Wigilia jak w rodzinie
Życzenia, łamanie się opłatkiem i wspólne kolędowanie oraz 

rodzinna atmosfera, tak wyglądało spotkanie wigilijne dla emerytów, 
rencistów i osób samotnych z Gminy Jerzmanowa. We wspólnym 
kolędowaniu w smardzowskiej świetlicy wzięło udział blisko 150 osób, 
w tym również władze samorządowe oraz przedstawiciele głogowskiego 
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Świąteczną atmosferę 

wypełniły pastorałki zaśpiewane na trzy głosy przez Chór UNISONO 
Stowarzyszenia UTW w Szprotawie oraz wspólne kolędowanie przy 
akordeonie. Klimatu rodzinności dodawała choinka oraz prezenty 
rozdawane przez św. Mikołaja. Każdy z uczestników otrzymał przepiękny 
lampion oraz kartkę świąteczną wykonaną przez dzieci na zajęciach 
artystycznych prowadzonych przez GCK.

Wśród zaproszonych gości byli 
m.in. wójt Lesław Golba, komendant gminny 
OSP Jacek Dziedzic, prezes OSP w Jaczowie 
Józef Przebięda, dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie Wioletta 
Olejnik, przewodnicząca KGW Mirosława 
Jankowska oraz krewni i znajomi członków 
Zespołu. Wiele optymizmu i zachęty do 
dalszej pracy przekazał Zespołowi wójt Lesław 
Golba życząc wszystkim, również babciom  
i dziadkom zdrowia i wszelkiej pomyślności. 
Słowa uznania dla Zespołu przekazał 

listownie przewodniczący rady gminy Tadeusz 
Kozakowski, który nie uczestniczył w spotkaniu 
z przyczyn od siebie niezależnych.

Uczestnicząc w Spotkaniu Przyjaciół 
Zespołu Jaczowiacy można było się wiele 
dowiedzieć o ubiegłorocznej działalności 
Zespołu. Przygotowana przez GCK prezentacja 
pokazała szereg działań podejmowanych 
przez Jaczowiaków by jak najlepiej promować 
Zespół i Gminę Jerzmanowa oraz ich starania  
o krzewienie kultury ludowej w regionie.  
Podczas wieczoru dużo uwagi poświęcono 

występom „na żywo”. Zespół przy akompa-
niamencie czterech muzyków przepięknie 
zaśpiewał starsze i nowe utwory ze 
swojego repertuaru. Sala WDK rozbrzmie- 
wała muzyką i śpiewem do późnych 
godzin nocnych, nie tylko przy akordach 
zespołu muzycznego „Swojaki” ale i przy 
akompaniamencie akordeonisty Łukasza 
Gumiennego, który wygrywał znane utwory 
biesiadne. Zabawę umilił poczęstunek 
przygotowany przez Panie z Koła Gospodyń 
Wiejskich w Jaczowie. 

Spotkanie przyjaciół zespołu Jaczowiacy

„Przetańczyć z Tobą chcę całą noc…” 
czyli Bal Emeryta i Rencisty 2018

Dostojnie udekorowana świetlica przeniosła uczestników 
zabawy do Wiednia. Panie otrzymały diademy oraz różane kotyliony, by 
każda z nich mogła się poczuć jak na balu w słynnej Operze Wiedeńskiej. 
Na honorowych miejscach zasiedli goście: wójt Lesław Golba, 
przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski, delegaci ze Związku 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Głogowie oraz Związku Osób 
Niewidomych. Tradycyjnie seniorów zaszczycili goście z niemieckiej 
Gminy Rietz – Neudendorf.

Zabawa była przednia. Już od pierwszych akordów parkiet  
był pełny. I tak pozostało do późnych godzin nocnych. O muzyczną 
oprawę zadbał zespół Żyta Band, który oprócz walców serwował starsze 
kawałki i muzykę dyskotekową. Nie zabrakło akordeonu i śpiewania 
biesiadnego. Smaczku imprezie dodało taneczne show w wykonaniu 
Studia KG z Poznania, które zaprezentowało własne aranżacje tańców. 
Oprócz pokazów choreograficznych tancerki uczyły podstawowych 
kroków walca wiedeńskiego i angielskiego oraz nagrodziły naj-
zdolniejszych uczniów. 

Tradycyjnie wybrano króla i królową balu, zostali nimi: Erica 
Wilke z gminy Rietz – Neuendorf i Andrzej Miodowicz z Jerzmanowej. 

Przedostatnia sobota karnawału dedykowana była Zespołowi JACZOWIACY oraz ich przyjaciołom. 
Dowodem na to, że Zespół ma wielu miłośników i sympatyków była wypełniona po brzegi sala WDK 
w Jaczowie.

W karnawałową podróż kontynentalną podczas tegorocznego Balu Emeryta i Rencisty Gminne 
Centrum Kultury zabrało seniorów do Europy. Po ubiegłorocznych rytmach Rio de Janeiro przyszedł 
czas na wirowanie w rytmie walca.



8 9

Gmina Jerzmanowa  www.jerzmanowa.com.pl www.jerzmanowa.com.pl  Gmina Jerzmanowa

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

ZEBRANIA STRAŻACKIE

ZAKUPIĄ NOWE SAMOCHODY 
STRAŻACKIE

Warsztaty dla naszych mieszkańców były doskonałą okazją na poszerzenie wiedzy z zakresu sztuki rzeźbiarskiej. Utwardzanie tekstylne to 
niecodzienna metoda, która polega na tworzeniu figur za pomocą tkanin oraz specjalnego utwardzacza. 

Uczestnicy podczas zajęć zapoznali się szczegółowo z tą techniką. Poznali różne tkaniny, materiały, narzędzia oraz środki. Dowiedzieli się 
jak barwić swoją figurę. Pod bacznym okiem prowadzącej warsztaty Pani Katarzyny Jędrzejczak nauczyli się również tak pracować nad swoją rzeźbą, 
aby przypominała rzeźby z metalu lub brązu. Wszystko po to, aby stworzyć własną unikatową rzeźbę, którą będzie można się później pochwalić bądź 
podarować najbliższym. Podczas zajęć kursanci wykonywali: wianki na drzwi, świeczniki, anioły i ozdoby wielkanocne.

Warsztatowe rękodzieło z GCK

Inicjatorem działań była jednostka 
OSP Smardzów z Gminy Jerzmanowa, która 
przy współudziale jednostek OSP Jerzmanowa, 

OSP Bądzów, OSP Serby, OSP Ruszowice, OSP 
Dobrzejowice, OSP Kłoda oraz OSP Czerna 
dokonała sprawdzenia miejsc na terenie powiatu 
gdzie mogą przebywać osoby bezdomne, 
którym chcieli zaoferować pomoc w związku  
z niskimi temperaturami zewnętrznymi.  
Akcja rozpoczęła się w KPP Głogów, gdzie 
dokonano odprawy i podziału zastępów, które 
zostały wysłane w sześć sektorów powiatu wraz  
z przydzielonymi funkcjonariuszami policji  
i pracownikami MOPS.

Działania miały na celu bezinte-
resowną pomoc osobom potrzebującym. 
Jednocześnie była to okazja do sprawdzenia 
możliwości technicznych, organizacyjnych  
i umiejętności współdziałania z innymi 

służbami w zakresie szybkiego reagowania. 
Kolejny raz druhny i druhowie strażacy 
pokazali, że można na nich liczyć. 

Źródło: OSP Smardzów, 
Fotografia Ratownictwa z Głogowa

Zarządy wszystkich pięciu jednostek 
złożyły sprawozdania z działalności za rok 
2017 i przedstawiły plany działania na rok 
2018. Każdy z Zarządów OSP na wniosek 
komisji rewizyjnych otrzymał absolutorium 
z działalności za rok 2017. W zarządzie OSP 
Kurów Mały nastąpiła zmiana Naczelnika 
jednostki, który złożył rezygnację. Nowym 
Naczelnikiem wybrany został druh Stanisław 
Grębski. We wszystkich zebraniach 

uczestniczył przedstawiciel PSP w Głogowie 
oraz członek Zarządu Gminnego OSP.  
Z przedstawionych sprawozdań wynikało 
jasno, że nasze jednostki podnoszą swoją 
sprawność bojową głównie poprzez 
liczne szkolenia, w których uczestniczą 
nasi druhowie. Na skuteczność działania 
ma niewątpliwie wpływ coroczne 
doposażanie jednostek w odpowiedni sprzęt  
i umundurowanie. 

W planach Gminy Jerzmanowa na rok 
2018 jest zakup dwóch nowych samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Średniego samochodu 
dla jednostki OSP Jerzmanowa będącej w KSRG 
oraz lekkiego samochodu dla OSP Smardzów. 
Koszt zakupu takiego średniego samochodu 
to wydatek rzędu 800-850 tys. zł, natomiast 
lekkiego to kwota 250-450 tys. zł. 

– W budżecie posiadamy 400 tys. zł 
na samochód średni i 100 tys. zł na lekki. Widać 
wyraźnie, że brakuje nam sporo do wymaganych 
kwot. Informowałem na zebraniach naszych 
strażaków, że od września ub. roku prowadzę 
usilne starania o to, aby pozyskać dodatkowe 
– brakujące środki. Zwróciłem się z wnioskami 
o dofinansowanie zakupu tych samochodów 
zarówno do Komendanta Wojewódzkiego ZOSP 

we Wrocławiu jak i Starosty Głogowskiego. 
Na dzień dzisiejszy widać, że w budżecie 
Powiatu nie ma zaplanowanych środków na 
ten cel. Natomiast jeśli chodzi o Komendanta 
Wojewódzkiego to mogę na dzień dzisiejszy 
powiedzieć o dużej szansie na pozyskanie 
dofinansowania. Zrealizowanie tego ambitnego 
planu w postaci zakupu w 2018 roku dwóch 
samochodów ratowniczo-gaśniczych dla dwóch 
jednostek byłoby z pewnością dużym sukcesem. 
Mielibyśmy wówczas taką sytuację, że wszystkie 
nasze jednostki uczestniczące w różnego rodzaju 
akcjach i zdarzeniach byłby wyposażone w nowe 
– nowoczesne samochody strażackie. Jest to 
mój cel, również jako Prezesa Gminnego ZOSP  
i mam nadzieję, że uda nam się go w tym roku 
zrealizować. Dziękowałem naszym strażakom 

za ich zaangażowanie i poświęcenie służbie dla 
naszych mieszkańców chociażby na przykładzie 
niesienia przez nich pomocy po nawałnicy zwa-
nej Ksawerym na początku października ub. r. 
Teraz chciałbym im jeszcze raz podziękować za 
wszystkie działania prowadzone na rzecz naszych  
i nie tylko naszych mieszkańców w 2017 r. Za 
pomoc przy organizacji wielu imprez zarówno 
gminnych jak i kościelnych i za to, że zawsze 
można na nich liczyć – powiedział w rozmowie 
Lesław Golba. 

Czytelnicy z Gminy Jerzmanowa mogą mieć dostęp do ponad 2000 
e-booków oferowanych przez wypożyczalnie internetową Legimi. Gminna Biblioteka 
Publiczna w Jerzmanowej przystąpiła do projektu „Legimi na Dolnym Śląsku” 2018. 
Każda osoba, która zapisze się do biblioteki otrzyma indywidualny kod uprawniający 
do darmowego pobierania i czytania e-booków do końca roku 2018!

Warto dodać, że jest to dla czytelników duża oszczędność ponieważ portal 
Legiami oferuje najniższy abonament w cenie ok. 25 zł. Biblioteka w Jerzmanowej 
i Filia Biblioteki w Jaczowie idą „z duchem czasu” a przede wszystkim wychodzą 
naprzeciw oczekiwaną swoich czytelników.

Zapraszamy po więcej informacji na bloga biblioteki:
 https://bibliotekajerzm.blogspot.com/2018/02/zyskaj-dostep-do-ponad-

2000-e-bookow.html i do siedziby bibliotek gminnych.

W ostatnim czasie w świetlicy wiejskiej w Maniowie odbyły się warsztaty utwardzania tekstylnego. 
Efekty pracy uczestników są naprawdę imponujące.

Legimi - już w gminnych 
bibliotekach

Dnia 2.03.2018 roku Druhny i Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Głogowskiego 
przy współudziale Policji Głogowskiej i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
podjęli działania prewencyjne mające na celu lokalizację przebywania osób bezdomnych 
i ewentualną im pomoc. 

W ostatnią sobotę lutego br. zakończyły się zebrania 
sprawozdawcze organizowane przez nasze jednostki OSP.

Od stycznia do marca w każdą środę  
w Maniowie odbywały się również warsztaty tworzenia 
biżuterii. Wszystkie Panie uczestniczące w zajęciach 
stworzyły swoją własną i niepowtarzalną biżuterię, która 
na pewno doda uroku niejednej stylizacji. 

https://bibliotekajerzm.blogspot.com/2018/02/zyskaj-dostep-do-ponad-2000-e-bookow.html
https://bibliotekajerzm.blogspot.com/2018/02/zyskaj-dostep-do-ponad-2000-e-bookow.html
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W dniu święta wszystkich kobiet Gminne Centrum Kultury przygotowało dla pań koncert. Była muzyka grana 
na żywo oraz dużo dobrej zabawy. Koncert odbył się 8 marca, tradycyjnie w sali gimnastycznej w Jaczowie.

DZIEŃ KOBIET 2018

Imprezę rozpoczęto od życzeń przekazanych przez wójta 
Lesława Golbę, które odczytane zostały przez p. Michała Chołoda.  
Z okazji Waszego święta pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni. W ten 
szczególny dzień życzę Wam nieustających sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym, niech uśmiech rozpromienia Wasze twarze, a szczęście 
towarzyszy Wam każdego dnia. Do życzeń dołączyła się dyrektor GCK, 
Barbara Reszczyńska.

Już sama zapowiedź zespołu wywołała burzę oklasków, potem 
była już mega zabawa. Mowa tu o występie zespołu THE POSTMAN  
z Polkowic, który bardzo odtwórczo zaprezentował przeboje 
legendarnej grupy THE BEATLES oraz bigbitową muzykę polskich 
wykonawców. Panie bawiły się przednio nie tylko śpiewając znane 
utwory, oklaskując zespół ale prezentując na parkiecie taneczne 
wyczyny. Półtoragodzinny koncert zachwycił publiczność, a to jeszcze 
tego wieczoru nie był koniec atrakcji. 

Czas oczekiwania na gwiazdę wieczoru wypełniły zabawne konkursy. Panie zabawnie prezentowały różne dyscypliny sportowe 
oraz „znosiły jajka”. Te, które najlepiej poradziły sobie z konkurencjami otrzymały nagrody. 

Kiedy na scenie pojawił się Zespół LOKA, znany z radiowych przebojów „Prawdziwe powietrze” i „Atom miłości”, wśród 
publiczności znowu zrobiło się gorąco. Od pierwszych taktów wokalista zespołu zachwycił solenizantki i porwał je do wspólnej zabawy. 
Podwójne bisy zakończyły koncertowy wieczór.

W imieniu Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej serdecznie dziękujemy za pomoc organizacyjną: Pani Wioletcie Olejnik  
– dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Jaczowie oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły, Pani Marioli Tuz – dyrektorowi Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej oraz pracownikom szkoły, Strażakom z OSP w Jaczowie.
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Pani Helena urodziła się 22 grudnia 1927 r. w Korytowie woj. Warszawskie. Tam wychowywała się, 
ukończyła szkołę oraz podjęła pierwszą pracę. Do Kurowic przyjechała w 1946 roku w odwiedziny do starszej 
siostry Józefy. 

Pan Władysław urodził się 25 stycznia 1928 r. w Czerwonym Kamieniu obecnie terytorium Ukrainy. 
Tam uczęszczał do miejscowej szkoły. W czasie II wojny światowej pozostawał w rodzinnych stronach i pomagał 
rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. W październiku 1945 roku przybył na ziemię głogowską  
i osiedlił się w Kurowicach. 

Właśnie w Kurowicach Państwo Krajewscy się poznali i zamieszkali. Są szczęśliwym małżeństwem, 
doczekali się pięciorga dzieci. Początkowo Pan Władysław pracował w miejscowym majątku ziemskim, 
później w gorzelni i spółdzielni produkcyjnej na stanowisku księgowego i przewodniczącego. Później wraz 
z żoną prowadzili wspólne gospodarstwo rolne w Kurowicach. Początkowo gospodarzyli na 10 hektarach. 
Ich gospodarstwo sukcesywnie rosło aż do 20 hektarów. Z chwilą uzyskania wieku emerytalnego swoje 
gospodarstwo rolne przekazali następcy – synowi Tadeuszowi Krajewskiemu. Władysław Krajewski przez 
blisko 30 lat pełnił funkcję sołtysa wsi Kurowice, za co w roku 2016 otrzymał honorowy tytuł „Zasłużony dla 
Gminy Jerzmanowa”. 

Nasi Jubilaci
W tym wydaniu pragniemy zaprezentować Państwu sylwetki kolejnych jubilatów Gminy Jerzmanowa. 
W myśl wprowadzonego przez siebie zwyczaju Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba zawitał  
z życzeniami do kolejnej grupy dostojnych seniorów. W tym kwartale jubileusz „dziewięćdziesięcio-
lecia” obchodzili Pani Helena Krajewska, Pani Anna Boroń, Pan Władysław Krajewski i Pan Witold 
Pawłowski, natomiast „dziewięćdziesięciopięciolecia” – Pani Julia Leszczyńska.

90 urodziny Państwa Heleny i Władysława 
Krajewskich z Kurowic

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

Pani Julia urodziła się 6 stycznia 1923 roku we wsi Karczemka. Na teren Gminy Jerzmanowa 
przybyła 25 lipca 1945 roku. To tutaj poznała swojego męża pana Władysława, z którym pobrała się w kościele  
w Jakubowie i żyje w szczęśliwym małżeństwie do dziś. Pani Julia to wieloletnia mieszkanka wsi Łagoszów 
Mały, od kilkudziesięciu lat mieszka w Maniowie. Państwo Leszczyńscy doczekali się trójki dzieci, sześciorga 
wnucząt i trojga prawnucząt. Pani Julia to barwna dusza poetycka, od zawsze jej pasją było pisanie wierszy, 
zajmuje się tym do chwili obecnej.

Pani Anna urodziła się 8 stycznia 1928 r. w miejscowości Opacionka k. Jasła. Pani Anna to bardzo 
skromna i skryta osoba. Rzadko mówi o sobie, woli słuchać i pomagać innym. Pani Anna to wieloletnia 
mieszkanka wsi Jaczów. Najbliższa rodzina, czyli córka, dwoje wnuków i dwie prawnuczki są jej oczkiem  
w głowie. 

Podczas odwiedzin z radością przyjęła życzenia Wójta Lesława Golby. Sama życzyła wszystkim 
obecnym dużo zdrowia i powodzenia. 

Pan Witold urodził się 2 marca 1928 roku w Kielcach, gdzie mieszkał z rodzicami. Jako zaledwie 
kilkuletni chłopiec został wywieziony na przymusowe roboty do III Rzeszy Niemieckiej. W styczniu 1946 roku 
przybył na Ziemie Odzyskane i osiedlił się w Jerzmanowej. 

Tutaj podjął pracę i ożenił się ze Stanisławą Panek. Pan Witold jest zawodowym kierowcą  
i z dumą mówi, o tym że jeżdżąc tyle lat nie miał żadnego wypadku. Państwo Pawłowscy doczekali się czwórki 
dzieci, siedmiorga wnucząt i sześciorga prawnuków. 

95 urodziny Pani Julii Leszczyńskiej z Maniowa

90 urodziny Pani Anny Boroń z Jaczowa

90 urodziny Pana Witolda Pawłowskiego z Jerzmanowej

DZIEŃ SOŁTYSA

Sołtyski z wyróżnieniami 
od Wojewody Dolnośląskiego 
Pawła Hreniaka

Dzień Sołtysa to coroczne polskie święto obchodzone 11 marca. Pochodzenie 
święta nie jest znane, jednak w ostatnich latach staje się ono coraz popularniejsze. 
Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom 
za ich pracę i zaangażowanie oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa  
w polskiej wsi. 

Z okazji tego święta Wójt Gminy Jerzmanowa, tradycyjnie już, spotkał 
się z sołtysami i złożył im podziękowania za wytrwałość, trud w wykonywaniu 
codziennych obowiązków oraz życzył dalszych sukcesów w tej społecznej 
funkcji. Bardzo sobie cenię współpracę z sołtysami. Funkcja ta odgrywa ważną rolę  
w konsultacjach działań, które na rzecz mieszkańców podejmuje Gmina Jerzmanowa – 
skomentował Wójt Lesław Golba.

Wojewoda Dolnośląski chcąc docenić 
trudną pracę sołtysa co roku z okazji obchodów 
Dnia Sołtysa nadaje tytuł „Sołtys Roku”. 
Tytuł przyznawany jest sołtyskom i sołtysom  
z Dolnego Śląska za ich działalność i osiągnięcia 
w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy 
społeczne, organizację inicjatyw związanych  
z aktywizacją mieszkańców, działalność na 
rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. 

Do konkursu przesłano kandydatury 
dwóch sołtysek z naszej Gminy: Pani Adeli 
Delewicz – Sołtys Maniowa oraz Pani 
Elżbiety Krawczyk – Sołtys Zofiówki. Niestety 
nie udało im się zdobyć głównej nagrody, 
jednak otrzymały wyróżnienia w postaci 
pamiątkowych dyplomów. Na uroczystej Gali 
Sołtys Roku 2017, która odbyła się 16 marca 
br. we Wrocławiu wyróżnienie z rąk Wojewody 
odebrała Elżbieta Krawczyk, której towarzyszył 
Wójt Lesław Golba. Z powodów niezależnych 
od siebie Pani Adela nie mogła uczestniczyć 
w Gali, dlatego wyróżnienie otrzymała z rąk 
Wójta na sesji Rady Gminy dnia 21.03.2018 r.

– To miłe, że ktoś docenił nasz 
wysiłek i zaprosił na galę, gdzie miałam 
możliwość poznania koleżanek i kolegów „po 
fachu” – mówiła Elżbieta Krawczyk. 

Poświęcają swój czas, angażują się, zmieniają otoczenie. 
Bohaterowie w swoich wsiach, ale czy zawsze?
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Wieści od przedszkolaków!

Jesteśmy Indianami

Wieści szkolne
Z początkiem nowego roku Gmina Jerzmanowa przystąpiła 

do organizacji wyjazdów na basen kryty do Głogowa dla uczniów szkół 
z terenu Gminy. Ze środków własnych Gmina finansuje zajęcia nauki 
pływania, gier i zabaw w wodzie dla czterech grup basenowych. 

Dodatkowo 60 uczniów klas I-III uczestniczy w kolejnej edycji 
ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”, którego wojewódzkim 
koordynatorem jest Dolnośląska Federacja Sportu a Gmina Jerzmanowa 
współfinansuje zajęcia.

Podstawowym celem projektów jest doprowadzenie do 
opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania oraz 
uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie niesie 
za sobą umiejętność pływania. Ćwiczenia w formie zabawy niewątpliwie 
dostarczą dzieciom mnóstwo radości i satysfakcji. Wspólne wyjazdy 
służą również integracji uczniów. Zajęcia dają uczniom nie tylko 
możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również 
możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. 

Zachęcamy dzieci do korzystania z wyjazdów i systematycznego 
uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki.

Przedszkole w Jerzmanowej stało się prawdziwą wioską indiańską, a wszystko za sprawą najmłodszych przedszkolaków, które podczas 
jednych z zajęć adaptacyjnych w swojej grupie poprzebierane w piękne stroje i różnobarwne pióropusze bawiły się wspólnie z opiekunami  
i rodzicami przy rytmach muzyki. 

Baseny dla uczniów szkół podstawowych

Przedszkolaki z Przedszkola Gminnego Kraina Marzeń 
w Jerzmanowej zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym mają 
doskonale opanowane. Wraz z pierwszym powiewem wiosny, 
wyposażone w kamizelki odblaskowe wybrały się na wiosenny 
spacer, podczas którego Panie w zabawny i zrozumiały dla dzieci 
sposób zaznajamiały je z przepisami obowiązującymi pieszych. 

„Znaczki odblaskowe małe i błyszczące, świecą ciepłym blaskiem chronią Cię, gdy mrok. 
Uwaga, uwaga bo pieszy na drodze mówią do pojazdów, co po szosie mkną…”

Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej lubi gościć w swoich 
progach wszystkich zaangażowanych czytelników. 
Dzięki zaopatrzeniu bibliotekę między innymi,  
w teatrzyk Kamishibai, nowości wydawnicze oraz 
nowy dywan, zajęcia w niej przeprowadzane są 
niezwykle ciekawe i sprawiają wiele radości zarówno 
uczniom jak i bibliotekarkom. We wtorek, 06 lutego, 
uczniowie klasy II z zapartym tchem uczestniczyli 
w teatrzyku przedstawiającym Królową Śniegu, 

natomiast w czwartek, 08 lutego, uczniowie klas I. mieli bliskie spotkanie ze Smokiem Wawelskim. Wszystkim 
uczniom dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy na kolejne lekcje. 

W I semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej uczestniczą w programie 
MegaMisja Fundacji Orange. W ramach realizacji programu w bibliotece 
szkolnej oraz na świetlicy dzieci wykonują kolejne zadania. Poprzez zabawę 
zdobywają kolejne kompetencje w obszarach: korzystanie z informacji, 
dziecko w świecie multimedialnym, język mediów, prawo, kreatywne 
korzystanie z mediów, bezpieczeństwo w komunikacji i mediach, etyka 
i wartości w komunikacji i mediach, ekonomiczne aspekty działania 
mediów, kompetencje cyfrowe, mobilne bezpieczeństwo, programowanie. 

Za zaangażowanie w wykonywane misje otrzymaliśmy 
następujące nagrody: dwa kreatywne zestawy plastyczne, dwa 
tablety, zabawki edukacyjne i audiobooki, dwa zestawy książek i gier 
planszowych. Mega Misja to dowód na to, że zabawa i nauka idą ze  

sobą w parze, a dowodem na to jest fakt, że na każdych zajęciach 
uczestników przybywa. 

14 lutego odbyła się uroczystość Wzorowego ucznia. 
Najzdolniejszym reprezentantom klas IV- VII, w obecności rodziców, 
wręczono Dyplomy gratulacyjne. Podczas gali nie brakowało atrakcji  
dla uczestników, można było obejrzeć i wysłuchać występy uczniów 
naszej szkoły. 

Apel rozpoczęli przedstawiciele klas młodszych. Mikołaj 
Kasprzak i Patrycja Semenec pokazali umiejętność doskonałej 
recytacji. Na szkolnej scenie królowały tańce – najmłodsza grupa pod 
opieką pani Beaty Janowskiej z klas I-IV wykonała impresję taneczną 
z wykorzystaniem chusty animacyjnej. Grupa teatralna klas I-III, pod 

kierownictwem pani Anety Wasiluk wykonała dwa tańce z chustami. 
Również umiejętnościami tanecznymi popisały się czwartoklasistki 
– Karolina, Hania, Patrycja i Alicja, które przygotowały układ tańca 
nowoczesnego. Miały także miejsce popisy instrumentalistek – Emilii 
Pyziak oraz Weroniki Woźniak.

Miłym zaskoczeniem był występ wokalny dziewcząt z klas VII, 
które przygotowały na tę okoliczność piosenkę „Diamonds”. Uroczystość 
zakończył Zespół Andante, który zaprezentował się w piosence „Lato” 
zespołu SoundnGrace. Gościnnie z zespołem wystąpił w roli solisty  
– Andrzej Rosik, zaś świetnym akompaniamentem na perkusji popisał 
się Aleksander Witkowicz.

 Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom oraz  
ich rodzicom.

LEKCJE BIBLIOTECZNE 
W SZKOLNEJ BIBLIOTECE

MegaMisja W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

UCZEŃ NA MEDAL CZYLI APEL 
WZOROWEGO UCZNIA

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Jerzmanowej
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W dniu 15 lutego 2018r. odbyło się podsumowanie I semestru roku szkolnego 2017/2018 czyli Apel Wzo-
rowego Ucznia, którego mottem przewodnim były słowa Henryka Sienkiewicza, patrona szkoły: “Nie rzeczy-
wistość sama, ale serce, z jakim ku niej przystępujemy, nadaje rzeczom kształty i kolory” przytoczone przez 
panią Dyrektor Wiolettę Olejnik.

W 1999 roku dzień 21 lutego został ustanowiony Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego. 
Tegorocznym obchodom tego święta w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie 
przyświecała myśl: „A nade wszystko szanuj mowę swą ojczystą”.

Celem programu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i edukatorów, a w szczególności 
wyposażenie ich w kompetencje programistyczne oraz wiedzę i umiejętności dotyczące metodyki nauczania 
programowania najmłodszych uczniów. Pozwoli im to na prowadzenie ciekawych zajęć z programowania. 
Edukatorzy, czyli pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek oraz centrum kultury, 
zostaną przygotowani do pełnienia roli lokalnych liderów aktywizacji cyfrowej. Poznają oni metodykę nauczania 
programowania najmłodszych oraz sposoby upowszechniania edukacji cyfrowej w swoim regionie.

PROJEKT „ZAPROGRAMUJ PRZYSZŁOŚĆ”

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie

WOLONTARIAT

I SZKOLNY TURNIEJ TAŃCA

TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

zNAJ DOLNY ŚLĄSK

W ciągu całego tygodnia zadaniem przedszkolaków i uczniów klas I-III było wykonanie prac 
plastycznych propagujących życzliwe zachowania, a do wychowanków klas IV-V należało stworzenie Dekalogu Życzliwego Człowieka. Oprócz tego 
w szkole działo się wiele ciekawych rzeczy – na szkolnym korytarzu pojawiła się „skrzynka życzeń i pozdrowień”, do której każdy mógł wrzucić liściki 
z pozdrowieniami, życzeniami i gratulacjami, a szkolni „listonosze” wykazując się dużą życzliwością, dostarczyli korespondencje do wszystkich 
adresatów. Punktem kulminacyjnym Tygodnia Życzliwości było spotkanie klas na apelu oraz wyróżnienie najbardziej życzliwych kolegów i koleżanek 
w naszej szkole,  którzy zostali wybrani w przeprowadzonym konkursie życzliwości. 

Konkurs ten cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły. Miał zasięg wojewódzki, swój udział zgłosiły 73 szkoły, wpłynęło 
ponad 370 prac. Zadaniem było przedstawienie w formie rysunku atrakcji Dolnego Śląska, która najbardziej podoba się najmłodszym mieszkańcom.

Od 27 listopada 2017 r. do 2 stycznia 2018 r.  szkoła uczestniczyła w 18-tej ogólnopolskiej 
akcji „Góra Grosza”. W tym roku został pobity szkolny rekord, poieważ zgromadzona suma wynosiła 
538, 96 zł . Przekazane grosze to realna pomoc dla tysiąca dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą 
wychowywać się we własnym domu oraz wsparcie dla ich rodzin.

Występujące dzieci bardzo zaangażowały się w przygotowanie swoich układów tanecznych i odważnie 
wystąpiły przed widownia i komisją. Uczestnicy zaprezentowali 18 układów choreograficznych w różnych stylach 
tanecznych. Jury oceniało poczucie rytmu, interpretację muzyczną, strój, wrażenie estetyczne, wykorzystanie 
elementów akrobatycznych jako formy wzbogacającej taniec. Organizatorem tego przedsięwzięcia była p. Paulina 
Wolanin. Wyniki I Szkolnego Turnieju Tanecznego: I miejsce -Martyna Grzechnik, II miejsce- Hanna Bachta, 
Emilia Kantowicz, Maja Jurczyk, Blanka Szarek, III miejsce Maja Jabłkowska, Kornelia Urbaniak

„Zaprogramuj przyszłość” to kompleksowy program edukacji cyfrowej, dzięki 
któremu blisko 20 000 dzieci z małych miejscowości i wsi pozna podstawy 
programowania i wykorzystania umiejętności cyfrowych w praktyce.

Ostatni tydzień szkoły przed feriami był nadzwyczajny. Wszystko za sprawą 
Tygodnia Życzliwości, zorganizowanego przez nauczycieli p. Karolinę Gałkę  
– psychologa szkolnego, p. Magdalenę Nadymus i p. Annę Kardasz.

13 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 14 w Lubinie nastąpiło 
rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „zNAJ Dolny Śląsk”, a wyróżnienie 
powędrowało do uczennicy klasy VI a Amelii Pawłowskiej.

Każda drobna moneta może pomóc Twojego koledze lub koleżance  
– akcja wolontariatu „Podaj pomocną dłoń” – Góra Grosza.

W poniedziałek, 19 lutego 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza, odbył się I Szkolny 
Turniej Tańca. Chętnych do udziału w tym wydarzeniu nie brakowało.

Uroczystość była wyjątkowa, ponieważ po raz pierwszy w bieżącym roku szkolnym, nauczyciele oraz uczniowie wraz z rodzicami z obu budynków 
Szkoły Podstawowej spotkali się na jednej sali. Podczas części oficjalnej uczniowie otrzymali listy pochwalne oraz dyplomy za wysokie wyniki w nauce  
i 100% frekwencję, rodzice natomiast – listy gratulacyjne. Akcentem humorystycznym tej 
części były krótkie anegdoty opisujące przywary bądź zainteresowania każdego zespołu 
klasowego przygotowane przez wychowawców klas.

Część artystyczną stanowiły występy młodych muzyków oraz artystów  
– wokalistów i tancerzy. Uczniowie zabrali naszych zaproszonych gości w podróż po 
świecie muzyki. Mieliśmy przyjemność wysłuchać gry na flecie, utworu “Sto” Grzegorza 
Lato i zespołu Sound’N’Grace, “Rzeka marzeń” Beaty Kozidrak oraz “Rather be”. 
Występy artystyczne przeplatane były pokazami tańców: hiszpańskiego w wykonaniu 
debiutujących na scenie uczennic klas I oraz nowoczesnego – zumby – w wykonaniu 
zespołu tanecznego uczennic klasy IVa. Mnogość występów stanowiła panaceum  
na prozę długiego, zimowego wieczoru zaskakując z każdą chwilą swoją różnorodnością 
i dynamiką.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to ustanowione przez UNESCO 17 listopada 
1999 roku święto wszystkich języków narodowych. Jego data upamiętnia wydarzenia z 1952 
roku, kiedy w stolicy Bangladeszu zastrzelono pięciu studentów biorących udział w demonstracji,  
w czasie której domagano się uznania bengalskiego za język urzędowy w tym kraju. 

Gazetka okolicznościowa, audycja radiowa, lekcje języka polskiego i głośne 
czytanie „łamańców językowych” okazały się być doskonałymi sposobami, by zwrócić uwagę  
młodzieży szkolnej na konieczność ochrony dziedzictwa językowego i skłonić do refleksji nad 
własnymi wypowiedziami.

Poprzez zabawę zorganizowaną przez panią Zofię Głowacką uczniowie mogli poznać 
zawiłości współczesnego języka polskiego, zmierzyć sie z jego fonetycznymi trudnościami  
i ortograficznymi pułapkami. Nie było łatwo, ale każdy, kto podjął wyzwanie, mógł przekonać 
się o własnej sprawności językowej i otrzymać słodki upominek.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie wzięli udział w lekcji bibliotecznej pod hasłem Książka w XXI wieku, 
zorganizowanej w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej. Zajęcia dla młodych czytelników prowadziła bibliotekarka – Patrycja 
Barna w oparciu o autorski scenariusz, który w atrakcyjny i nieszablonowy sposób udowadniał, że 
książka nie jest przeżytkiem.

Książki zapisane w formacie audio, cyfrowe, multimedialne, interaktywne to tylko niektóre 
propozycje dla „tubylców sieciowych”, dla których książka papierowa powoli staje się anachronizmem. 

Uczestnicy zajęć prowadzonych w jerzmanowskiej bibliotece mieli okazję przetestować 
wszystkie nowe formy książki omówione w prezentacji multimedialnej, dowiedzieli się, jak 
korzy-stać z aplikacji ułatwiających pobieranie i czytanie książek w formie elektronicznej, a także  
jak korzystać z zasobów bibliotek cyfrowych. Niezwykłym wyzwaniem było nagranie audiobooka  
czy korzystanie z książki interaktywnej.  

Spotkanie z młodzieżą było również doskonałą okazją do promocji nowej e-usługi biblioteki 
– dostępu do wypożyczalni internetowej Legimi, dzięki której czytelnicy mogą korzystać z ponad  
20 tys. publikacji za darmo.

APEL WZOROWEGO UCZNIA

A NADE WSZYSTKO 
SZANUJ MOWĘ SWĄ OJCZYSTĄ…

KSIĄŻKA NA MIARĘ NASZYCH CZASóW

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie – oddziały gimnazjalne
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Jerzmanowa i Jaczów na mapie 
Aktywnych Szkół MultiSport

Czy wiecie, że aktywne dzieci radzą sobie lepiej? Co zrobić, aby 
zaszczepić w nich miłość do aktywności fizycznej? Szkoły podstawowe 
z Gminy Jerzmanowa dowiodły, że rozwój najmłodszych mieszkańców 
gminy jest dla nich ważny, dlatego podjęły wyzwanie Aktywnych Szkół 
MultiSport (ASM).

Wyniki wielu badań dowodzą, że dzieci aktywne lepiej rozwijają 
się fizycznie, są silniejsze psychicznie, mniej podatne na depresję,  
a także mają większą łatwość przyswajania wiedzy, m.in. dzięki większej 
aktywności jądra podstawnego mózgu – obszaru odpowiedzialnego za 
działanie  i nabywanie nowych umiejętności.

– Jesteśmy dumni z tego, że tak liczna grupa reprezentuje Gminę 
Jerzmanowa i tym samym promuje zdrowy styl życia. Wierzymy, że 
udział w tym programie może znacząco zwiększyć również świadomość  

i zaangażowanie dorosłych w tym obszarze – mówią zgodnie koordynatorzy 
projektu Barbara Francug i Wiktor Sawka.

Szkoły Podstawowe z Jerzmanowej i Jaczowa mają za sobą już 
drugi etap Turnieju ASM, w którym ich zadaniem było przygotowanie 
Planu Treningowego, czyli zestawu łatwych we wdrażaniu i skutecznych  
w realizacji działań na rzecz zwiększenia poziomu aktywności fizycznej 
uczniów. 

Gmina Jerzmanowa aktywnie wspiera takie inicjatywy  
i kibicuje uczniom, środowisku szkolnemu oraz rodzicom w realizacji 
aktywnych postanowień.

FINAŁ SZKóŁ REJONU GŁOGOWSKIEGO 
W PIŁCE RĘCZNEJ

WYWALCZYŁY AWANS DO FINAŁóW

GMINNA LIGA HALOWA W SEZONIE 2018

Reprezentacje sportowe 
dziewcząt i chłopców ze Szkoły 
Podstawowej w Jaczowie pod 
opieką Pani Barbary Francug 
wzięły udział w finale szkół rejonu 
głogowskiego w piłce ręcznej. 

Turniej odbył się 7 lutego  
w SP w Białołęce. Nasze dziewczęta 
kolejny raz udowodniły, że są 
najlepszą drużyną żeńską szkół 
powiatu głogowskiego, zajmując 
I miejsce i pokonując rywalki  
z Białołęki, Przedmościa i Kotli. 
Chłopcy uplasowali się na czwartym miejscu ustępując męskim zespołom z Kotli, Serbów i Białołęki. 
Nasze szczypiornistki awansując do dalszych rozgrywek na szczeblu Powiatu Głogowskiego rozegrały 
kolejne imponujące mecze. Turniej odbył się w SP 11 w Głogowie 13 lutego gdzie zajęły III miejsce.

Informacje sportowe

Pierwszego dnia w ramach igrzysk dzieci powiatu głogowskiego reprezentowały 4 szkoły mistrzowie i vice mistrzowie powiatu w kategorii 
chłopców: Szkoła Podstawowa nr 13 w Głogowie i Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Jerzmanowej, w kategorii dziewcząt: Szkoła Podstawowa 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej oraz Szkoła Podstawowa nr 2 w Głogowie .

Rywalizacja była zacięta, a poziom prezentowany przez 
zawodników bardzo wysoki. W wyniku zmagań dziewczęta 
ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej uzyskały 2 miejsce  
i wywalczyły awans do Finału województwa dolnośląskiego, 
który odbędzie się w marcu. Natomiast chłopcy z Jerzmanowej 
otarli się o awans do Finału wojewódzkiego zajmując 3 miejsce 
w turnieju. 

Dzień później odbyły się igrzyska młodzieży szkolnej  
w tej rywalizacji reprezentacje naszego powiatu również 
pokazały się z dobrej strony. Dziewczęta z SP nr 9 w Głogowie 
zajęły 4 miejsce,  chłopcy z SP w Jerzmanowej – 5 miejsce, 
natomiast chłopcy z 13-tki – 7 miejsce. 

Dla wszystkich młodych adeptów Tenisa Stołowego 
należą się ogromne gratulacje.

Na zdjęciu trener Wiktor Sawka z zawodnikami: 
Jakubem Bęben, Agatą Polak, Michaliną Dereń, Mateuszem 
Żukowskim, Michałem Krajewskim.

18 lutego zakończyła się coroczna Gminna Liga Halowa w sezonie 2018 o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowa. Udział w rozgrywkach wzięły 
wszystkie zespoły piłkarskie z terenu Gminy Jerzmanowa. Po zaciętych rozgrywkach końcowa tabela prezentowała się następująco:

I. miejsce – GKS SOKÓŁ Jerzmanowa,

II. miejsce – WKS DRAGON Jaczów,

III. miejsce – KS ŁAGOSZOWIA Łagoszów Mały,

IV. miejsce – LZS PERŁA Potoczek.

Wszystkie drużyny zostały nagrodzone pucharami i bonami pieniężnymi  
w wysokości odpowiednio 1.000 zł za I-miejsce, 800 zł za II-miejsce, 600 zł za  
III- miejsce oraz 400 zł za IV- miejsce.

Przyznana została również nagroda indywidualna dla Najskuteczniejszego 
Zawodnika rozgrywek, którym został Karol Dyba z klubu GKS SOKÓŁ Jerzmanowa 
zdobywając 11 bramek. Zawodnik został nagrodzony okolicznościową statuetką oraz torbą na sprzęt sportowy.

W dniach 20 i 21 lutego 2018 w Szkole Podstawowej w Gierałtowcu (Gmina Złotoryja) odbył się Finał strefy Legnickiej 
w tenisie stołowym. 



INFORMACJA 
Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego w 2018 roku dla Gminy Jerzmanowa 

 
Zgodnie z uchwalonym prawem miejscowym na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, zbiórka odpadów w ramach „Gratowozu” 

odbywa się we wszystkich Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 

Drodzy mieszkańcy Gminy Jerzmanowa 

 Ze względu na sytuacje problemowe, jakie miały miejsce podczas zbiórki odpadów w ramach „Gratowozu” w roku 2017 r., proszę 
o rozważne składowanie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mające na uwadze 
bezpieczeństwo mieszkańców, budynków znajdujących się obok Osiedlowych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a 
także przejezdność dróg. 

Miejsce wystawienia Miejscowości Data wystawienia 

Gmina Jerzmanowa 

Smardzów, Jaczów, Maniów 04.04.2018 r.  
(środa) 

Potoczek, Zofiówka, Gaiki, Łagoszów 
Mały, Modła, Kurowice 

09.04.2018 r.  
(poniedziałek) 

Golowice, Bądzów, Jerzmanowa, Kurów 
Mały 

10.04.2018 r.  
(wtorek) 
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OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JERZMANOWA 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Bądzów i Jaczów 
położonych na terenach górniczych w gminie Jerzmanowa 

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz w związku z uchwałą  
Nr XXIX/211/2016 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 1 grudnia 2016 r., zawiadamiam  
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Bądzów i Jaczów 
położonych na terenach górniczych w gminie Jerzmanowa wraz z uzasadnieniem oraz 
prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi 
dokumentami w dniach od 9 marca 2018 r. do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, w pokoju nr 122, w godzinach urzędowania. 
Dokumenty zostaną także udostępnione na stronie internetowej Gminy Jerzmanowa oraz na 
stronie BIP Urzędu Gminy Jerzmanowa. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 12 marca 2018 r., w Sali Obrad Urzędu Gminy, ul. Lipowa 4, 67-222 
Jerzmanowa, o godz. 1300.  
Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu planu 
miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.). 
Zgodnie z art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą 
wnosić uwagi do projektu planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do 
Wójta Gminy Jerzmanowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej 
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy,  
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.  
Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Jerzmanowa. 

Wójt Gminy Jerzmanowa 
Lesław Golba 
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