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NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
11 LISTOPADA W JERZMANOWEJ

NOWOCZESNA ŚWIETLICA WIEJSKA 
WRAZ Z SZATNIĄ SPORTOWĄ 

W ŁAGOSZOWIE  MAŁYM MIKOŁAJKI GMINNE 2017
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Jerzmanowa znalazła się na trasie 
mikołajkowego orszaku więc grzeczne dzieci 
ugościły świętego w sobotnie popołudnie (09.12) 
podczas Rodzinnego Festynu Mikołajkowego.

Wraz z artystami krakowskich scen 
teatralnych Gminne Centrum Kultury w Jerzma-
nowej, organizator imprezy, przygotowało moc 
atrakcji. Były więc porządki przygotowujące 
do przyjścia św. Mikołaja, mikołajkowe labado, 
zabawa w podróż magicznymi saneczkami, 

konkursy i quizy świąteczne. Dzieci dekorowały 
pierniki, lepiły z ciasta bałwanki, zdobiły 
„brylantami” styropianowe gwiazdki na choinkę. 
Największym powodzeniem cieszyły się warsztaty 
małych Einsteinów. Zabawy z suchym lodem, 
eksperymenty z sodą i farbkami oraz tworzenie 
glutów przyniosły najmłodszym ogrom radości. 
Każdy kto nie uległ złym namowom Diabełka, 
harcującego po placu, otrzymał od św. Mikołaja 
drobny upominek.

Swój sceniczny debiutancki repertuar 
zaprezentował Chór ze Szkoły Podstawowej 
w Jerzmanowej pod batutą Beaty Janowskiej. 
Dzieci, młodzież, rodzice oraz pracownicy 
szkoły prezentując miłe i nastrojowe piosenki 
wprowadzili wszystkich w świąteczny nastrój. 
O klimat nadchodzących świąt postarała się 
także pogoda; zawiało i sypnęło śniegiem, 
w mgnieniu oka świat wokół zabielił się 
od lodowego puchu. Te dzieci, u których 
śnieg wywołuje niebiańskie szczęście od 
razu poczuły białe szaleństwo. Rozpoczęło 
się więc lepienie bałwanków i śnieżek oraz 
ślizganie. Po śniegowych dokazywaniach 
przepysznie smakowało kakao oraz rogale  
z czekoladą i toffi rozdawane przez śnieżynki  
z GCK. W imprezę zaangażowali się Miłośnicy 
Motoryzacji, którzy byli przygotowani do 
przewożenia dzieci „machanicznymi saniami” 
(czyt. motorami), ale warunki pogodowe 
uniemożliwiły realizację przejażdżek.

Imprezę plenerową zakończyło 
rozświetlenie przepięknej i dostojnej choinki. 
W  wydarzeniu tym, początkującym oficjalne 
rozpoczęcie okresu bożonarodzeniowego 
w Gminie Jerzmanowa uczestniczył wójt 
Lesław Golba. Festyn mikołajkowy zakończył 
spektakl w wykonaniu grupy teatralnej, której 
opiekunem jest Michał Wnuk. Premierową 
sztuką koła teatralnego działającego pod 
patronatem GCK od września br. była 
„Opowieść wigilijna”. Młodzi aktorzy 
zadebiutowali perfekcyjnie otrzymując od 
publiczności gromkie brawa oraz białe róże od 
swojego opiekuna.

W związku z prowadzonym naborem zgłoszeń o udzielenie dofinansowania ze środków budżetu Gminy Jerzmanowa pochodzących 
z WFOŚiGW na wymianę źródeł ciepła, Wójt Gminy informuje, że zgłoszenia złożone do 31 grudnia 2017 r. będą rozpatrywane w pierwszej 
kolejności, a następnie przekazane jako jeden wniosek o przyznanie dofinansowania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Zagwarantuje to pozyskanie dotacji w możliwie najkrótszym czasie. Zgłoszenia złożone przez mieszkańców Gminy po 31 grudnia 2017 r.  
będą weryfikowane i przekazane do WFOŚiGW w późniejszych terminach.

Wszelkie informacje, regulamin oraz druk zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Jerzmanowej:  
www.jerzmanowa.com.pl, „Ochrona środowiska”, zakładka „Wymiana źródeł ciepła” lub w Urzędzie Gminy, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa, 
pok. 102, tel. 76 836 55 38.

Mikołajki 2017 Wymiana źródeł ciepła 
– nabór wniosków!

Z życia mieszkańców sołectwa Maniów

Uczniowie z „Postawą na medal”

W jubileuszowym V Dniu Maniowa oprócz wyśmienitej pogody 
dopisywały humory i dobra zabawa. Dzieci uszczęśliwił elektroniczny 
paintball oraz dmuchane kule, w których drużyny stoczyły piłkarską 
rywalizację. Dla najmłodszych zorganizowano gry i malowanie buziek. 

W tym dniu do kulinarnej rywalizacji stanęły także mieszkanki 
Maniowa, bowiem zorganizowano dla nich konkurs na Najlepsze Domowe 
Pierogi. Smak i aromat pierogów, dobór składników oraz kreatywność 
pomysłu oceniana była przez komisję konkursową w składzie: wójt Lesław 
Golba, radna Arleta Królak i właściciel głogowskiej restauracji Trattoria 
Mamma Mia Tadeusz Dąbrowski. Bezapelacyjnie, zdaniem komisji, 
zwyciężyły pierogi p. Adeli Delewicz, która podzieliła się pomysłem na 
przygotowane przez nią danie – mój pierogowy farsz zawiera gotowane 

ziemniaki, cebulkę oraz ser feta. Konkurs pokazał jak różnorodne może 
stać się danie naszych polskich stołów, zależne tak naprawdę od pomysłów 
gospodyń. Do konkursu zgłoszonych zostało 6 potraw, z której każda różniła 
się nie tylko zawartością „mącznej torebki” czyli rodzajem farszu ale smakiem 
i zapachem: II miejsce zajęły pierogi p. Heleny Delewicz (pierogi wileńskie 
z szynką i cebulką), III miejsce zajęły pierogi z płuckami p. Marii Królak. 
Wyróżnienia otrzymały pierogi p. Krystyny Nowak (wg przepisu kuchni 
wileńskiej, farsz z surowych ziemniaków, boczku i cebulki) oraz pierogi  
z wieprzowinką autorstwa p. Bożeny Oczadło. Gospodynie uhonorowane 
zostały nagrodami pieniężnymi (I – III) oraz dyplomami. 

Zwieńczeniem Dnia Maniowa była zabawa taneczna przy 
zespole muzycznym.

Z przyjemnością informujemy, 
że zakończono realizację pierwszej części 
projektu pn. „Postawa na medal”. Projekt 
opracowany przez Gminę Jerzmanowa zakłada 
przeprowadzenie komputerowej diagnostyki 
postawy ciała, komputerowych badań stóp oraz 
badań manualnych (oglądowych) u uczniów 
w wieku 5-15 lat uczęszczających do szkół  
i przedszkola w naszej gminie. Realizacja projektu 
możliwa jest dzięki środkom zewnętrznym 
pozyskanym z Fundacji KGHM Polska Miedź.

Wykonawca projektu – Akademia 
Prostych Pleców Piotr Czyż przeprowadził 
badania we wszystkich placówkach oświatowych 
na terenie Gminy. Przebadano do tej pory ok. 
450 uczniów. Obecnie trwa drugi z etapów 
projektów, czyli konsultacje z rodzicami podczas 
wywiadówek szkolnych. Każdy z rodziców, 
który będzie chciał skonsultować wyniki badań 

swojego dziecka będzie mógł skorzystać z tych 
spotkań. Ponadto uczniowie, którzy w okresie 
przeprowadzania badań byli nieobecni lub 

chorzy mogą skorzystać z projektu i wykonać 
badania podczas indywidualnie umówionej  
z Wykonawcą wizyty. 

W ramach projektu każda ze szkół 
otrzyma zestaw sprzętu sportowego, który 
będzie mógł być wykorzystywany podczas 
zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz wychowania 
fizycznego.

30 września swoje święto obchodził Maniów i jego mieszkańcy, którzy licznie skorzystali  
z przygotowanych atrakcji.
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Kolejna świetlica wiejska w naszej gminie została wybudowana.  
3 października nastąpił komisyjny odbiór budowlany zadania 

inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z szatnią sportową 
w miejscowości Łagoszów Mały”. Wykonawca Medernpol z Głogowa 
dołożył starań i w terminie zakończył wszystkie prace.

Zadanie obejmowało duży zakres, gdyż oprócz świetlicy  
z dwoma salami, całym zapleczem kuchennym i toaletami, powstała 
obok piękna nowoczesna szatnia sportowa dla miejscowego klubu 
piłkarskiego „Łagoszovia” oraz obszerna wiata rekreacyjna do wspólnego 
grillowania. Jednocześnie zlokalizowano kilkanaście miejsc postojowych 
i urządzono teren zielony bezpośrednio przy obiektach.

Od chwili kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać ze swojego 
nowego, pięknego obiektu dzieli ich już tylko czas oczekiwania na 
pozwolenie, ze Starostwa w Głogowie, na użytkowanie obiektu. Obecnie 
trwa wyposażanie pomieszczeń. Wszystkim mieszkańcom Łagoszowa 
życzymy by tuż po nowym roku mogli zorganizować pierwszy bal 
karnawałowy w swojej nowo wybudowanej świetlicy.

Ruszyła budowa wiaty rekreacyjnej w Jerzmanowej. To świetna wiadomość dla 
mieszkańców wsi, którym zależało na stworzeniu miejsca do wspólnych spotkań. W ramach 
inwestycji przewiduje się budowę nowego obiektu wraz z zasilaniem elektrycznym oraz 
oświetleniem przyległego terenu. Będzie to solidna konstrukcja gdyż projekt zakłada wykonanie 
porządnych fundamentów, ścian i dachu. Dodatkowo na wyposażeniu wiaty znajdzie się murowany 
grill, przy którym mieszkańcy z pewnością spędzą nie jeden wspólny wieczór. 

Oprócz wiaty rekreacyjnej dla mieszkańców Jerzmanowej mamy jeszcze inne 
dobre wiadomości. Podpisana wcześniej umowa z wykonawcą na zadanie pn. Budowa linii 
oświetleniowej przy ul. Głogowskiej w Jerzmanowej począwszy od skrzyżowania z drogą 
wojewódzką do pierwszych zabudowań przyniosła efekty. Działające już oświetlenie na pewno 
zwiększyło bezpieczeństwo pieszych oraz poprawiło widoczność na tym odcinku drogi. Nowe, 
dodatkowe oświetlenie zyskał również kompleks boisk Orlik w Jerzmanowej.

Z pewnością dobrą wiadomością dla pracowników szkoły oraz 
rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Jaczowie jest fakt, że ruszyły prace 
budowlane, których przedmiotem jest budowa parkingu zlokalizowanego za 
budynkiem Szkoły Podstawowej w Jaczowie. Będzie to zadanie o szerokim 
zakresie, obejmującym budowę jezdni drogi wewnętrznej o szerokości  
5,0 m o nawierzchni bitumicznej, 27 miejsc postojowych z kostki betonowej, 
chodników oraz zjazdów indywidualnych. Powstanie również nowa sieć 
kanalizacji deszczowej oraz oświetlenie. Przed rozpoczęciem budowy 
należało wcześniej dokonać rozbiórki starego budynku mieszkalnego. 

W tym roku powstał duży parking przy szkołach w Jerzmanowej. 
Rozwiązało to poważny problem komunikacyjny związany z brakiem 
miejsc postojowych. Budowa kolejnego parkingu, tym razem w Jaczowie  
z pewnością również przyczyni się do zlikwidowania problemu 
parkowania przy szkole oraz poprawi bezpieczeństwo w obrębie szkoły. 
Dodatkowym atutem inwestycji jest zagospodarowanie terenu przy Szkole 
Podstawowej w Jaczowie i posadowienie tam dodatkowych ławeczek 
i stołu pingpongowego dla uczniów. Zakończenie budowy zgodnie  
z podpisaną umową do końca maja przyszłego roku.

Świetlica wiejska w Łagoszowie Małym ukończona

Mieszkańcy Jerzmanowej 
doczekają się wiaty rekreacyjnej

Ruszyła budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Jaczowie

Rok kalendarzowy ma się ku końcowi. Tego samego nie można jednak powiedzieć o inwestycjach 
w Gminie Jerzmanowa, gdyż jest to niekończąca się opowieść. 
W momencie kiedy jedno zadanie dobiega końca, rozpoczynają się kolejne. Nie bez powodu 
nasza Gmina znalazła się w pierwszej dziesiątce rankingu Inwestycji samorządowych 2014-2016 
opublikowanego na łamach ogólnopolskiego czasopisma samorządowego Wspólnota.

Po zakończonej budowie świetlicy w Łagoszowie Małym przyszedł 
czas na Gaiki. W listopadzie rozpoczęto realizację zadania pn. Budowa 
Centrum Aktywności Wiejskiej dla mieszkańców wsi Gaiki. Na tą chwilę 
czekali wszyscy mieszkańcy sołectwa. Sołtys wsi p. Zbigniew Skowronek 
nie kryje zadowolenia, że już niebawem będzie mógł spotykać się i bez 
przeszkód organizować imprezy dla swoich mieszkańców w nowej świetlicy. 

Projekt jest obszerny, gdyż oprócz budowy budynku świetlicy 
wiejskiej przewiduje również budowę zjazdu publicznego z drogi 
powiatowej, budowę powierzchni utwardzonej wraz z miejscami 

postojowymi oraz budowę placu zabaw. Ponadto wykonane zostaną 
przyłącza wodociągowe wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, 
przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji 
sanitarnej, zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenaż  
i odwodnienia nawierzchni utwardzonych, podziemna linia elektro-
energetyczna oraz podziemna linia elektroenergetyczna oświetlenia 
zewnętrznego. Budynek świetlicy wiejskiej w Gaikach będzie podobnym 
do budynku świetlicy w Łagoszowie Małym. Przewidywany termin 
zakończenia budowy do końca 2018 roku.

Gaiki będą miały swoją świetlicę

Pięknieją zabytki naszej Gminy

Kolejne inwestycje drogowe czekają na realizację

Zakończono budowę 
ulicy Kwiatowej w Jaczowie

W poprzednich wydaniach informowaliśmy Państwa 
o kolejnej inwestycji drogowej dotyczącej budowy ul. Kwiatowej 
w Jaczowie. Z przyjemnością informujemy, że zadanie zostało 
wykonane. Mieszkańcy ul. Kwiatowej jako jedni z najdłużej 
mieszkających na nowych osiedlach w Jaczowie doczekali się nowej 
drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej i nowym oświetleniem 
ledowym. Zgodnie z projektem wykonano drogę o nawierzchni  
z kostki betonowej wraz z chodnikami i zjazdami na posesje. 

Władze Gminy Jerzmanowa przywiązują dużą uwagę do 
zabytków znajdujących się na terenie gminy. Wiele z zadań realizowanych  
w tym roku w naszej Gminie skupiało się na ocaleniu i przywróceniu 
świetności tym „pokoleniowym” skarbom Gminy Jerzmanowa. 
Począwszy od pałacu w Jerzmanowej poprzez odrestaurowanie figury 
świętego Nepomucena, która znajduje się w Jaczowie, po przekazanie 
dotacji na prace konserwatorskie w kościele pw. Świętych Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie. Podczas prac konserwatorskich 
w obiekcie przeprowadzono badania stratygraficzne na obecność 
polichromii ściennych. Odkryto, że na ścianach kościoła w Jaczowie 
znajdują się malowidła gotyckie. Bardzo prawdopodobne jest, że są to 
jedne z najstarszych malowideł ściennych na ziemi głogowskiej. 

Informujemy, że w ostatnim czasie 
Gmina Jerzmanowa wystąpiła z dwoma 
wnioskami do Terenowego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych o udzielenie dotacji na 
inwestycje drogowe. Wnioski obejmowały 
drogi będące drogami dojazdowymi do 
pól rolnych, o których budowę zabiegają 
mieszkańcy naszej Gminy. Inwestycje dotyczyć 
mają budowy drogi łączącej Jaczów z Modłą  

i Kurowicami oraz drogi od Maniowa Górnego 
do drogi prowadzącej do Szybu Św. Jakuba. 

– Potrzeba budowy drogi łączącej 
Jaczów z Modłą była zgłaszana już poprzedniej 
władzy. Jednak wtedy nie znalazła się w gronie 
inwestycji zrealizowanych. Postanowiłem, że 
spełnię prośby mieszkańców i wykonamy tą 
inwestycję drogową – mówił Wójt Lesław Golba 
podczas wystąpienia na sesji Rady Gminy. 

INWESTYCJE
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Wielkie Dyktando Gminne 2017
W zmaganiach z interpunkcją i orto-grafią podczas Wielkiego 

Dyktanda Gminnego wzięło udział 54 uczestników. Konkurs odbył się 
18 października w sali narad Urzędu Gminy Jerzmanowa.

Uczestnicy dyktanda podzieleni zostali na grupy wiekowe. 
Najwyższy poziom trudności tekstu dyktanda przygotowano dla 
kategorii open, otwartej dla wszystkich zainteresowanych.

– Mottem tegorocznego dyktanda są słowa Jana Pawła II: 
„Ojczyzna jest domem, a język dachem ów dom przysłaniającym”  
– mówiła na wstępie dyrektor Barbara Reszczyńska podkreślając 
znaczenie ojczystego języka.

Tegoroczne dyktando niosło ze sobą sporą dawkę informacji 
historycznych. Tematyka wszystkich tekstów nawiązywała do historycznych 
miejsc i wydarzeń, legend, a także słowiańskiej kultury. Przygotowaniem 
tekstów i oceną prac zajęły się polonistki: p. Zofia Głowacka i Anna Ścigała, 
które po raz drugi współpracowały z GCK przy organizacji przedsięwzięcia.

Najważniejszą nagrodę Wielkiego Dyktanda Gminnego stanowi 
honorowy tytuł Jerzmanowskiego Mistrza Ortografii przyznawany za 
najmniejszą liczbę popełnionych błędów w kategorii open. Honorowy 
tytuł otrzymała Julia Skoczek, mieszkanka Jerzmanowej, która odebrała 
okolicznościową statuetkę, nagrodę rzeczową i dyplom.

Najważniejszym głogowskim wyda-
rzeniem wieczoru 15 listopada była premiera 
filmu Łukasza Palkowskiego pt. „Najlepszy”, 
inspirowanego historią Jerzego Górskiego.  
W oprawie wydarzenia wzięło udział GCK oraz 
panie z KGW w Bądzowie i Potoczku.

Jerzy Górski pokonał walkę z nałogiem 
i stał się sportowym bohaterem, który z pasją 
organizuje zawody sportowe i pomaga ludziom, 

dla których los przygotował te gorsze scenariusze. 
W Gminie Jerzmanowa znany jest od wielu lat 
m.in. jako współorganizator Biegu Gęsi. 

Filmową wersję historii życia Jerzego 
Górskiego „w pigułce” obejrzało w głogowskim 
MOK-u kilkaset osób. Tuż po filmie odbyło 
się spotkanie z Krzysztofem Szpetmańskim – 
producentem filmu, Łukaszem Palkowskim 
– reżyserem, aktorami i samym bohaterem. 
Podzielili się doświadczeniami z planu filmowego 
oraz opowiedzieli o spotkaniach z Jurkiem.

Przyjaciele Jerzego zadbali 
także o poczęstunek, który przygotowały 
przedstawicielki z okolicznych gmin. Gminę 
Jerzmanowa reprezentowały panie z Kół 

Gospodyń Wiejskich z Bądzowa i Potoczka. 
Ubrane w koszulki promujące Bieg Gęsi 
prezentowały się wyśmienicie i wyróżniały na 
tle gości. Panie przygotowały stoisko z pysznymi 
przekąskami – dziełem ich umiejętności 
kulinarnych i kreatywności, które cieszyło się 
niesłabnącym zainteresowaniem.

Premiera filmu była niezwykłą 
i poważną lekcją dla koła filmowego 
działającego pod patronatem GCK. Chłopcy: 
Bartek Popiwczuk i Wiktor Bachta, pod okiem 
Zbyszka Lipowskiego – ich technicznego 
mentora, wykonywali zdjęcia. Szczęśliwi,  
z aparatami w dłoniach zachowywali się jak 
profesjonaliści dokumentując wydarzenia.

Premiera filmu „Najlepszy”

2 grudnia w świetlicy wiejskiej 
w Smardzowie odbyło się spotkanie pod 
hasłem „Wieczór wspomnień”. Ponad 100 
osób przybyło na zaproszenie Gminnego 
Centrum Kultury, by wspólnie świętować 
sukces wydania książki „Pamiętniki, relacje 
i wspomnienia osadników rejonu obecnej 
gminy Jerzmanowa ( część 3)”.

Książka powstała na podstawie 
wywiadów zebranych przez uczestników 
projektu „Patriotyzm Jutra 2017” w ramach 
konkursu literackiego pn. „Zachowaj  
w pamięci”. Publikacja jest pamiętnikiem 
przeżyć 11 osób: Anny Barna, Anny Bryk, 
Janiny Buczyńskiej, Genowefy Gozdeckiej, Julii 

Leszczyńskiej, Marii Kubas, Feliksy Oczadło, 
Genowefy Zacharzewskiej, Edwarda Grossa, 
Bronisława Włodarczyka, Marcina Żaka. 

Wśród wielu znamienitych 
gości wieczoru znaleźli się m. in. Tadeusz 
Samborski – członek zarządu województwa 
dolnośląskiego, pasjonat historii regionu oraz 
redaktor wszystkich trzech części wspomnień 
Marek Robert Górniak – pracownik KUL, 
historyk, regionalista.

Wieczór uświetnił występ Pani Julii 
Leszczyńskiej, utalentowanej mieszkanki 
Maniowa, która zadeklamowała wiersz 
opisujący historię jej życia, a także zaśpiewała 

piosenkę, która powstała dla uczczenia 
rocznicy ślubu Państwa Leszczyńskich. Warto 
dodać, że pisanie wierszy jest pasją Pani Julii,  
a jeden z jej utworów znalazł się w trzeciej 
części promowanej książki.

Część oficjalna wieczoru była pełna 
miłych akcentów w postaci podziękowań, 
gratulacji i nagród. Pozostała część spotkania 
upłynęła zgromadzonym na rozmowach  
z autorami, oglądaniu zdjęć i przede wszystkim 
na czytaniu książki. 

O pyszny i pięknie podany 
poczęstunek dla gości zadbały Panie z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Smardzowie.

Wieczór wspomnień „Pamiętniki, relacje 
i wspomnienia osadników rejonu obecnej 
gminy Jerzmanowa ( część 3)”

Zespół „JACZOWIACY” 
powalczy o nagranie płyty

„JACZOWIACY” powalczą o nagranie 
płyty. 21 listopada odbyły się nagrania do Listy 
Przebojów Ludowych Radia Wrocław.

Na sesję nagraniową Zespół 
przygotował 10 utworów. Zabrzmią one wraz  
z prezentacją zespołu w nowej edycji plebiscytu, 
która rozpocznie się w styczniu 2018 r. Od 
momentu prezentacji zespołu na antenie 
Radia Wrocław mieszkańcy oraz przyjaciele 
Jaczowiaków będą mogli posłuchać utworów 
oraz głosować w każdy niedzielny poranek od 

godz. 7:00 do 10:00. Zagłosować będzie można 
poprzez SMSy lub dzwoniąc bezpośrednio do 
redakcji radia.

– Zespół Jaczowiacy jest pięknie 
śpiewającym zespołem, ale nie słyszanym w Radiu 
Wrocław od kilku lat – mówiła prowadząca 
audycję Małgorzata Majeran-Kokott. Należy 
to zmienić, dlatego duży nacisk kładziemy na 
promocję Zespołu i dbamy o wyjazdy zespołu poza 
obręb gminy i powiatu – podkreślała obecna na 
nagraniach dyrektor GCK, Barbara Reszczyńska.

Trzymamy kciuki za powodzenie 
w konkursie! Zachęcamy wszystkich 
mieszkańców Gminy Jerzmanowa oraz 
sympatyków Zespołu „Jaczowiacy” do 
głosowania!
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Złote Gody… 
50 lat minęło jak jeden dzień!

„Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”
p. Michalina Hankiewicz

Przesilenie jesienno zimowe to pora 
trochę ponura, deszczowa i zimna, nastraja 
raczej do leniuchowania niż aktywności. 
Ale GCK ma sposób na rozweselenie  
i spożytkowanie wolnego czasu. Urozmaicona 
gamma zajęć przyciąga i małych i dużych 
mieszkańców, którzy spędzając wolny czas na 
świetlicach mają dobrą zabawę i zadowolenie  
ze wspólnie wykonanych prac. Wścibskim 
okiem obiektywu fotograficznego 
„Jerzmanowska filmówka” podejrzała dla nas 
kilka zajęć z oferty GCK.

Pretekstem do świetnej zabawy 
dla najmłodszych mieszkańców gminy był 
halloweenowy wieczór w Kurowie Małym. 
Fantazja i pomysłowość zdominowały także 
zajęcia artystyczne dla dzieci, prowadzone w kilku 
świetlicach wiejskich. Najmłodsi przygotowywali 
dekoracje na święto niepodległości oraz kartki 
świąteczne dla seniorów. Najwięcej wrażeń 
dostarczył andrzejkowy tydzień, podczas którego 
dzieci miały możliwość poznania różnych 
zjawisk fizycznych. Uczestnicy zajęć sprawdzali 
napięcie powierzchniowe cieczy, malując na 

czarodziejskim mleku, wykonywali tajemnicze 
rysunki, które pojawiały się dopiero nad świeczką. 
Najwięcej emocji wzbudziły wulkany, uczące 
reakcji kwasu z zasadą oraz puszka po napoju, 
która poruszała się za magicznym balonem.

Z oferty dla pań jedną z ciekawszych 
propozycji okazały się warsztaty z szycia na 
maszynie. Uczestniczki kursu szycia, od kilku 
tygodni niestrudzenie targają swoje maszyny 
do świetlicy w Bądzowie, by pilnie uczyć się 
podstaw krawiectwa. Pod bacznym okiem 
prowadzącej zajęcia p. Ani powstają pierwsze 
wykroje, a nawet gotowe ubranka. 

Popularnością i dużym zaintereso-
waniem cieszyły się również warsztaty  
z carvingu czyli dekorowania potraw. Panie  

z zacięciem oraz starannością zgłębiały sztukę 
zdobienia talerzy. Możemy być pewni, że 
tegoroczne potrawy świąteczne nie tylko będą 
przepyszne ale również pięknie przyozdobione.

„Jerzmanowska filmówka” także nie 
próżnuje. Obecnie członkowie koła czekają 
na wyniki trzeciej edycji organizowanego 
przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we 
współpracy z Polskim Instytutem Sztuki 
Filmowej ogólnopolskiego konkursu filmowego 
ZABYTKOMANIA, którego celem, oprócz 
rozwijania pasji filmowej wśród młodych ludzi, 
jest upowszechnianie wiedzy o zabytkach 
oraz nawiązanie więzi społecznej z lokalnym 
dziedzictwem. „Jerzmanowska filmówka” 
zgłosiła do konkursu swój film pt. „Bohaterowie”. 

Sposób na jesienno-zimową melancholię

6 października w Sali Ślubów głogowskiego ratusza jubileusz 
„Złotych godów” świętowało 10 par z miasta i powiatu głogowskiego. 
Podczas uroczystości małżeństwa odebrały medale nadane przez 
prezydenta RP „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

Wśród odznaczonych par powiatu głogowskiego znalazły się 
dwa małżeństwa z Gminy Jerzmanowa p. Bochenkowie z Jaczowa oraz 
p. Wełpowie z Jerzmanowej.

– Pół wieku temu stanęliście na ślubnym kobiercu pełni nadziei 
– mówił kierownik USC Jan Cieślik. – Udało wam się przejść razem przez 
życie. Wychowaliście dzieci, doczekaliście się wnuków, a może i prawnuków. 
Za to należy wam się szacunek. 

Pary, które świętowały Złote Gody w obecności najbliższych 
odebrały medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie” nadane im przez 
prezydenta RP. Odznaczenie dla p. Józefy i Stanisława Bochenków 
wręczył prezydent Rafael Rokaszewicz. Z powodu choroby p. …..  
i Stanisław Wełpowie nie mogli uczestniczyć w uroczystości. Medale 
oraz życzenia zostały im przekazane osobiście. Obie pary otrzymały 
pamiątkową statuetkę z życzeniami oraz wiązankę kwiatów od Wójta 
Lesława Golby.

Przesyłając gratulacje! Z okazji pięknych Złotych Godów 
jeszcze raz życzymy Państwu abyście szli przez życie lekkim i pewnym 
krokiem, wspólnie mijając wszelkie przeszkody. Niechaj dobry Bóg Wam 
błogosławi na kolejne lata wspólnego życia!

8 listopada podczas uroczystej wyjazdowej sesji Rady Gminy Jerzmanowa, 
która odbyła się w Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie, uchwałą Nr XLIV/289/2017 
Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie nadania tytułu 
„Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” ten zaszczytny tytuł został nadany pośmiertnie 
Pani Michalinie Hankiewicz.

Przed sześcioma laty Gmina Jerzmanowa realizując program zaproponowany 
przez Wójta Lesława Golbę dołączyła do grona miast i gmin, które nagradzają zasłużone 
dla środowiska lokalnego osoby i organizacje. W swoim wystąpieniu Wójt Lesław Golba 
mówił – Nadanie dzisiejszego tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” dla Pani 
Michaliny Hankiewicz przyczyni się niewątpliwie do utrwalenia jej osoby w pamięci 
mieszkańców Jaczowa.

Radni Gminy jednogłośnie podjęli uchwałę o nadaniu tytułu „Zasłużony dla 
Gminy Jerzmanowa” dla p. Michaliny Hankiewicz. Akt nadania na ręce najbliższych 
p. Michaliny – młodszej siostry p. Marii Kubas i wnuka p. Andrzeja Tłuczka złożyli 
przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski i Wójt Gminy Lesław Golba. 

Podczas części artystycznej sesji ku pamięci p. Michaliny Hankiewicz Zespół 
„Jaczowiacy” zaprezentował kilka utworów ze swojego repertuaru jej autorstwa,  
a uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie przybliżyli 
sylwetkę oraz losy p. Michaliny.
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W sobotę 11 listopada mieszkańcy Gminy Jerzmanowa oraz przybyli goście już po raz szósty obchodzili 
Święto Niepodległości na sportowo.

11 listopada w Jerzmanowej 
tradycyjnie z gęsiną !

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji ojczyzny 
celebrowaną przez proboszcza ks. Piotra Matusa – Zebraliśmy się tu dzisiaj 
by manifestować naszą niepodległość! By cieszyć się wspólnie z wolnej 
ojczyzny, w której możemy spokojnie żyć. – mówił w swojej homilii. 

Po mszy jak co roku Wójt Gminy Lesław Golba wcielił się w postać 
Św. Marcina przejeżdżając na koniu wśród przybyłych mieszkańców i ich 
gości. Następnie oficjalnie otworzył VI „Bieg Gęsi” zapraszając wszystkich 
przybyłych do świętowania Dnia Niepodległości na sportowo, przy gęsinie 
i pieśniach patriotycznych. W swoim przemówieniu Wójt podziękował 
wszystkim współorganizatorom, w szczególności Gminnemu Centrum 
Kultury, sołectwom i Kołom Gospodyń Wiejskich, a także strażakom  
i harcerzom. Życzę wszystkim miłego i radosnego świętowania! 

Na smakoszy czekała degustacja gęsiny i wyrobów z gęsi, rogali 
marcińskich oraz innych tradycyjnych przysmaków przygotowanych przez 
11 sołectw Gminy Jerzmanowa i sołectwo Ruszowice.

Tradycją w naszej gminie jest już „Bieg Gęsi”, który w tym roku 
zorganizowano po raz szósty. Chętnych do aktywnego świętowania 
nie brakowało. Swoich sił w biegu mogli spróbować zarówno mali 
jak i dorośli. Sportową cześć imprezy rozpoczął bieg przedszkolaków, 

następnie pobiegli uczniowie klas I-II, III-IV i klas V-VII  
szkół podstawowych. Wyzwania nie ułatwiała temperatura, jednak 
po biegu każdy z zawodników mógł liczyć na ciepły poczęstunek  
w namiotach sołeckich. 

Najdłuższy bieg – open na dystansie 
8 km rozegrany został o zmroku przy 
pochodniach, których ogień symbolizuje 
wolność i siłę. „Bieg Gęsi” w Jerzmanowej to 
impreza dla wszystkich, dlatego udział w niej 
biorą nie tylko biegacze, ale również amatorzy 
nordic walking oraz smakosze tradycyjnej 
kuchni polskiej. 

Wszyscy uczestnicy biegów 
otrzymali pamiątkowe medale, a zwycięscy 
biegu głównego w kategorii kobiet i mężczyzn 
oprócz pamiątkowych dyplomów i statuetek 
nagrodę główną – pieczoną gęś.

Na koniec po ceremonii dekoracji 
najlepszych biegaczy Wójt podziękował 
Jerzemu Górskiemu za organizację i prze-
prowadzenie części sportowej imprezy  
i zaprosił wszystkich za rok do Jerzmanowej  
na uroczyste obchody 100 rocznicy odzyska-
nia przez Polskę niepodległości.
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Pani Zofia urodziła się 25 listopada 1927 r. w miejscowości Krzątka w woj. rzeszowskim. W 1947 roku przyjechała do Jerzmanowej do 
swojej starszej siostry Stefanii. Tu poznała swojego męża Macieja. W 1949 roku wzięli ślub i prowadzili wspólnie gospodarstwo rolne do 1989 roku. 
Przeżyli wspólnie 58 pięknych lat. Pani Zofia ma pięcioro dzieci, siedmioro wnuków i dziewięcioro prawnuków. Zawsze cieszy się na ich odwiedziny. 

Pani Zofia bardzo lubi kwiaty, dopóki mogła uprawiała ogródek, w którym zawsze pięknie kwitły. Obecnie dużo czasu spędza przy książce. 
Rozrywką są również programy przyrodnicze. 

Jak każdego roku tradycyjnie w grudniu grupa 20 seniorów z naszej Gminy na czele z Wójtem Lesławem Golbą wyjechała do zaprzyjaźnionej 
Gminy Rietz-Neuendorf. Celem wyjazdu było spotkanie z seniorami tamtejszej gminy przed Świętami Bożego Narodzenia.

Nasi seniorzy zostali serdecznie przyjęci przez Burmistrza 
Olafa Klemperta oraz Radę Seniorów i ugoszczeni w restauracji Gross 
Rietz. Występy przedszkolaków i uczniów ze szkoły w Gorzig oraz 
wspólna zabawa przy znanych melodiach wprowadziły wspaniały 
świąteczny nastrój. 

Wójt Lesław Golba przekazał na ręce Burmistrza prezenty oraz 
wszystkim zebranym życzenia Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 
2018 Roku. Zaprosił zarazem grupę niemieckich seniorów na Bal 
Emeryta i Rencisty, który odbędzie się w lutym przyszłego roku. 

Nasi Jubilaci
W tym wydaniu pragniemy zaprezentować Państwu sylwetkę jesiennej jubilatki. W myśl 
wprowadzonego przez siebie zwyczaju Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba zawitał z życzeniami 
do jubilatów. W tym kwartale jedyną przedstawicielką zacnych „dziewięćdziesięciolatków” Gminy 
Jerzmanowa jest p. Zofia Skoczek.

90 urodziny Pani Zofii Skoczek z Jerzmanowej

Seniorzy wyjechali do Niemiec

Pani Zofii 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.

Uczennice z Jerzmanowej laureatkami 
stypendiów wojewódzkich

Wieści szkolne

Koniec listopada  
w kalendarzu wydarzeń naszej 
gminy tradycyjnie należy do 
najzdolniejszych uczniów i stu-
dentów. 25 listopada mieliśmy 
przyjemność uczestniczenia 
w uroczystej Gali Talentów, 
podczas której z inicjatywy Wójta 
Gminy Jerzmanowa Lesława 
Golby uczniowie i studenci 
będący mieszkańcami Gminy 
Jerzmanowa otrzymali stypendia 
edukacyjne i artystyczne za 
wysokie wyniki w nauce oraz 
wysokie osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej uzyskane 
w roku szkolnym 2016/2017. 

– Cieszę się, że po 
raz kolejny spotykamy się, aby uhonorować najzdolniejszych młodych 
mieszkańców Gminy Jerzmanowa. Wiem, jak ogromną pracę wykonujecie, 
aby uzyskać tak imponujące wyniki w nauce oraz sztuce. Jest mi bardzo 
przyjemnie, że możemy Was za to wynagrodzić w formie stypendiów 

pieniężnych. Wszystkim uczniom gratuluję bardzo dobrych wyników  
w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej. Chciałbym 
pogratulować zarówno Wam drodzy uczniowie i studenci, jak i Wam 
szanowni rodzice. Życzę, aby następne lata Waszej edukacji były równie 
owocne jak ten rok.– mówił Wójt Gminy Lesław Golba. Choć progi  
i kryteria przyznawania stypendiów w Gminie uległy podwyższeniu mamy 
w tym roku 94 stypendystów. 80 z nich otrzyma stypendia naukowe. 
Bardzo się cieszę, że wśród stypendystów są także studenci. Kolejne  
14 stypendiów otrzymają laureaci oraz finaliści konkursów artystycznych 
– kontynuował Wójt.

Najwyższymi osiągnięciami w dziedzinie kultury i sztuki 
wśród tegorocznych stypendystów poszczycić się mogą: Laura Hara, 
Aleksandra Fudali i Zuzanna Nagi. 

Najwyższe średnie zdobyli wśród uczniów:
• szkół podstawowych: Aleksandra Fudali, Natalia Kachnowicz, 
                                         Michał Poprawski,
• gimnazjów: Emilia Czerniawska, Szymon Sułowski, 
                         Joanna Grondalska
• szkół ponadgimnazjalnych: Marek Borecki, Karol Kołtowski,
                                                    Hubert Kołtowski 
i studentów: Filip Dyba, Żaneta Kaczmarek, Anna Klarzyńska.

Fundacja im. Jerzego 
Szmajdzińskiego po raz kolejny 
uhonorowała stypendiami za wyniki 
w nauce, osiągnięcia sportowe 
lub artystyczne uczniów klas 
gimnazjalnych szkół wiejskich  
z okręgu jeleniogórsko-legnickiego. 
Wśród tegorocznych stypendystów 
Fundacji znalazła się Kinga 
Kontraktewicz z kl. III a gimnazjum.

Uroczystość wręczenia 
certyfikatów stypendialnych miała 
miejsce 26 października 2017 r.  
w Teatrze Zdrojowym w Jeleniej Górze. 

Jubileuszowa V Gala Talentów 
Gminy Jerzmanowa

Kapituła Dolnośląskiej Rady 
Wspierania Uzdolnień przyznała 
stypendium artystyczne “zDolny Śląsk” 
Zuzannie Nagi z Modłej – Gmina 
Jerzmanowa.

Zuzanna ma na swoim koncie 
liczne stypendia i nagrody w prestiżowych 
konkursach gitarowych. W tym roku po 
raz kolejny została laureatką programu 
stypendialnego „zDolny Śląsk”.

Wszystkim tegorocznym stypendystom serdecznie gratulujemy! Życzymy Wam oraz wszystkim uczniom i studentom zamieszkałym  
w Gminie Jerzmanowa wielu sukcesów w obecnym roku szkolnym.
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8 listopada uczniowie z Szkoły Podstawowej uczestniczyli w wycieczce do kopalni. Dzięki zaangażowaniu rodziców mieli możliwość 
zwiedzania szybu SW-1. Poznali pracę górnika od podszewki. Dużym zainteresowaniem dzieci cieszyła się łaźnia hakowa oraz lampownia. Uczniowie 
zobaczyli magazyn soli oraz poznali historię Polskiej Miedzi i tradycje górnicze. Pytaniom nie było końca. Praca górnika okazała się trudna ale bardzo 
interesująca. Można było też spożyć posiłek i napić się ciepłego mleka – jak prawdziwi górnicy. Zwieńczeniem wycieczki był słodki poczęstunek oraz 
prezenty dla dzieci. Wyjazd przerósł oczekiwania dzieci i nauczycieli. Z wielkim zaangażowaniem wysłuchali ciekawie prowadzonego wykładu. 

Praca górnika od podszewki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II 
w Jerzmanowej

Gminny Konkurs Plastyczno-Literacki „Miś – mój 
ulubiony bohater literacki” rozstrzygnięty!

Szkolne obchody Święta Niepodległości

Sukces uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej 
w konkursie historycznym

Uczniowie szkoły uczestniczyli 
w apelu poświęconemu odzyskaniu 
niepodległości przez Polskę. Krótką inscenizację 
przygotowali uczniowie z klas V, natomiast 
pieśni patriotyczne wykonały dziewczynki  
z koła wokalnego, pod kierownictwem p. Beaty 
Janowskiej. Przepiękną dekorację wykonała  
p. Iwona Gorzelańczyk wraz z podopiecznymi 

ze świetlicy szkolnej. Podczas uroczystości 
uczniowie wysłuchali pieśni patriotycznych, 
obejrzeli animowaną historię Polski oraz 
utrwalili sobie najważniejsze fakty związane 
z rozbiorami o odzyskaniem niepodległości. 
Rozstrzygnięty został również Konkurs 
Piosenki Patriotycznej – laureaci otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. 

W szranki powiatowego konkursu historycznego „Boje Polaków od Powstania 
Wielkopolskiego do Warszawskiego” stanęli uczniowie szkół całego powiatu. Poziom konkursu 
był naprawdę wysoki, a konkurencja trudna do pokonania. Tym bardziej serdecznie gratulujemy 
uczennicy Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej Julii Kulikowskiej z klasy Va, która zajęła wysokie 
II miejsce w konkursie. 

Tradycją Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Jerzmanowej jest organizacja 
konkursu z okazji Światowego Dnia 
Pluszowego Misia. Z roku na rok impreza 
cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 
W tej edycji zostało zgłoszonych prawie 200 
prac, w różnych kategoriach wiekowych. 
Jury obradowało w składzie: dyrektor szkoły 
Mariola Tuz, przedstawiciel Samorządu 
Uczniowskiego Karolina Maciejewska, 

nauczanie wczesnoszkolne – Aneta Wasiluk 
oraz Justyna Figas – biblioteka szkolna. Komisja 
miała trudny orzech do zgryzienia. Wszystkie 
prace były piękne i wybór tych najlepszych 
okazał się dużym wyzwaniem. Dziękujemy 
za zaangażowanie wszystkim placówkom 
oświatowym z terenu Gminy Jerzmanowa.

Wszystkim uczestnikom konkursu 
gratulujemy pomysłowości i talentu. Kolejna 
edycja, już za rok.

Z końcem listopada zakończyła się nauka pływania 
zorganizowaną dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy 
Jerzmanowa. 90 uczniów naszych podstawówek uczestniczyło w kolejnej 
edycji nauki pływania w ramach dwóch projektów zorganizowanych przez 
Gminę Jerzmanowa: ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”, którego 
wojewódzkim koordynatorem jest Dolnośląska Federacja Sportu oraz 
projektu finansowanego w całości z budżetu gminy „Nauka pływania”.

Podstawowym celem projektów jest doprowadzenie do 
opanowania przez uczniów elementarnych sposobów pływania 
oraz zdobycie umiejętności pływania stylem grzbietowym, a także 

uświadomienie dzieciom i rodzicom korzyści zdrowotnych jakie niesie 
za sobą umiejętność nauki pływania. Ćwiczenia w formie zabawowej 
dostarczały mnóstwo radości i satysfakcji. Zajęcia na basenie niewątpliwie 
rozbudziły potrzebę uczestnictwa dzieci w tej formie aktywności 
ruchowej. Dzieci nauczyły się jak w odpowiedzialny i bezpieczny sposób 
korzystać z basenu. Wspólne wyjazdy integrowały uczniów. Zajęcia 
dały uczniom nie tylko możliwość nabycia podstawowych umiejętności 
pływania, ale dały również możliwość rozwijania i podnoszenia 
sprawności fizycznej. Zachęciły dzieci do systematycznego uprawiania 
sportu w czasie wolnym od nauki i aktywnego stylu życia.

Mimo coraz nowocześniejszych i coraz bardziej atrakcyjnych zabawek, moda na 
misie nie przemija, bo „czy to jutro, czy to dziś, wszystkim jest potrzebny Miś!” Przedszkolaki 
z Przedszkola Gminnego „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej obchodziły imieniny swojego 
pluszowego przyjaciela. Z tej okazji zorganizowano teatrzyk oraz konkurs recytatorski na 
najpiękniejszy wierszyk o misiu. 

Przedszkolaki z przedszkola Gminnego w Jerzmanowej wzięły udział  
w przedstawieniu artystycznym o bezpieczeństwie pt. „Kalejdoskop zagrożeń”. 
Podczas przedstawienia w przystępny sposób zapoznano dzieci z zagrożeniami 
jakie mogą je spotkać oraz sposobami jak radzić sobie w sytuacjach zagrożenia. 

Nauka pływania wśród uczniów 
szkół podstawowych Gminy Jerzmanowa

Wieści od przedszkolaków!

Bezpieczeństwo 
to ważna sprawa!

Miękki, puchaty i taki z łatką. 25 listopada swoje święto obchodzi najmilsza zabawka, 
najlepszy przyjaciel dzieci i niezastąpiona przytulanka przy zasypianiu – Pluszowy Miś.
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8 listopada na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury odbył się Festiwal Piosenki Patriotycznej „Vivat Polonia”. Impreza  
w tym roku została zorganizowana po raz dziesiąty. W ramach koncertu finałowego patriotyczne piosenki zaprezentowało 
około 60 wykonawców w różnym wieku. Uczennica SP Jaczów Natasza Mysłowska zajęła III miejsce w kategorii klas IV- VI  
szkoły podstawowej.

W SP Jaczów pojawił się robot Photon, który jest pierwszym na świecie 
robotem rozwijającym się razem z dzieckiem. Uczy dzieci logicznego 
myślenia, nowych technologii, podstaw programowania, szybkiego 
podejmowania decyzji oraz rozwijania pamięci. Został zaprojektowany przez 
specjalistów z dziedziny psychologii, grywalizacji oraz user experience. 
Pierwsze próby pracy z Photonami za nami! Uczyć będziemy się ze Stasiem 
i Nel nie tylko na lekcjach informatyki, ale i na zajęciach świetlicowych, 
techniki, wpadniemy też na plastykę, muzykę, matematykę, język polski  
i angielski. Koordynatorem pracy z robotami – Photonami jest p. Elżbieta 
Urbanowicz-Przysiężna.

20 listopada w SP Jaczów obchodzono Dzień 
Praw Dziecka. Szkoła włączyła się aktywnie 
w obchody tego ważnego święta. Już tydzień 
przed tym wydarzeniem przedszkolaki  
z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas 
I-V wykonywali prace plastyczne, ilustrujące 
wylosowane prawo, które miało posłużyć jak 
zagadka dla koleżanek i kolegów z innych klas. 

Uczniowie wykazali się dużą kreatywnością, 
zaangażowaniem i nie mniejszą znajomością 
swoich praw. Kolorowe plakaty z przedstawionymi 
prawami dziecka zostały wyeksponowane 
na korytarzach szkoły i omówione przez 
nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej,  
p. Edytę Porosło oraz psychologa szkolnego  
p. Karolinę Gałkę.

14 listopada 2017r. odbyła się uroczystość 
Pasowania na Ucznia Szkoły Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie. Do 
społeczności szkolnej przyjętych zostało 
23 nowych uczniów. W tym ważnym dniu 
udział wzięli pan Lesław Golba – Wójt Gminy 
Jerzmanowa, pani Dyrektor Wioletta Olejnik, 
rodzice, dziadkowie, wychowawcy, nauczyciele, 
wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie. 

Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali 
wiedzę i umiejętności, które zdobyli  
w pierwszych miesiącach nauki w szkole.  
Z wielkim zaangażowaniem recytowali wiersze  
i śpiewali piosenki. Dzieci zauroczyły zebranych 
gości ciekawym układem tanecznym. 
Gromkie brawa publiczności były dowodem, 
że dzieci przygotowały się na przysło- 
wiową piątkę.

X Powiatowy Festiwal Piosenki 
Patriotycznej „Vivat Polonia”

Nauka programowania

Dzień Praw Dziecka

Uroczystość Pasowania na Ucznia

Żywa lekcja przyrody
27 października w Szkole Podstawowej w Jaczowie odbyła się żywa lekcja przyrody, której 
bohaterami były gady, a dokładniej węże. Uczniowie mieli niewątpliwą przyjemność 
posłuchania opowieści o przyzwyczajeniach, upodobaniach żywieniowych, środowisku 
życia, a także najważniejszych cechach węży. Zaprezentowane były żywe okazy takie 
jak: boa tęczowy, wąż smugooki, a naj-większą atrakcją był pyton tygrysi – albinos  
o czerwonych oczach i skórze pozbawionej barwnika. 

Już po raz 23. Mazowiecki Kurator Oświaty organizuje Konkurs Historyczny 
im. Majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego 
w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

Uczeń klasy III a gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie Aleksander 
Lasota został laureatem II miejsca etapu ogólnopolskiego konkursu literackiego „Giętkie Pióro” 
inspirowanego twórczością Josepha Conrada-Korzeniowskiego. Opieką merytoryczną objęła ucznia 
polonistka pani Zofia Głowacka.

Już po raz czwarty Gmina Jerzmanowa włączyła się w organizację 
Dolnośląskiego Festiwalu Naukowego, który jest świętem nauki, 
naukowców i ludzi z pasją.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie

Naczelną ideą konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży historii wojskowości oraz wiedzy  
o losach żołnierza i dziejach oręża polskiego. Składający się z czterech etapów konkurs wymaga od uczestników 
szerokiej wiedzy na temat dziejów i poszczególnych wydarzeń historycznych, broni, sprzętu, umundurowania,  
a także literatury i architektury danej epoki. 

W szkolnym etapie tegorocznej edycji „Losów żołnierza...” najlepszy okazał się uczeń II klasy gimnazjum 
Jakub Walendowski, który zdystansował innych uczestników, zdobywając 84 % punktów. Tym samym zyskał 
miejsce w etapie rejonowym, który odbędzie się w styczniu 2018 roku w Głogowie.

Konkurs zrealizowano dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu Conrad 2017. Konkurs składał się z III etapów, na poziomie 
których wybierano uczestników kolejnych poziomów zmagań. Na pierwszym etapie należało 
napisać esej rozwijający słowa Conrada: „Mistrz pięknych słów i wzniosłej idei”. Dzięki pracy 
poświęconej życiu i działalności Martina Luthera Kinga pt. „I have a dream” Aleksander Lasota 
zakwalifikował się do II etapu, w którym znalazło się jeszcze 19 innych uczestników. 

Kolejnym sukcesem okazało się być opowiadanie pt. „Cień własnego sumienia” 
przedstawiające alternatywne dzieje tytułowego bohatera powieści „Lord Jim”. Stało się ono dla 
Aleksandra przepustką do finału, w którym znalazło się 9 najlepszych uczestników II etapu.

By zostać laureatem konkursu uczeń musiał pokonać ośmioro rówieśników, co też 
uczynił z sukcesem. Jego adaptacja sceniczna opowiadania Josepha Conrada pt. „U kresu sił”  
pt. „Ponad wszystko” przyniosła Aleksandrowi II miejsce i statuetkę Srebrnego Pióra.

Serdecznie gratulujemy!!!

W tym roku w ramach festiwalu nauki uczniowie wzięli udział w trzech wydarzeniach: 
warsztatach fotograficznych poświęconych mikro i makrofotografii, ciekawych doświadczeniach 
z fizyki oraz wykładzie poświęconym mitom związanym z odżywianiem. Na zajęciach 
fotograficznych przeprowadzonych przez panią Zofię Głowacką uczestnicy dowiedzieli się, jaki 
sprzęt potrzebny jest do mikro i makrofotografii, poznali podstawy pozwalające na fotografowanie 
dowolnych obiektów z bliskiej odległości. Przeprowadzone przez pana Ernesta Kłóska ciekawe 
doświadczenia z fizyki pozwoliły uczniom znaleźć odpowiedź na pytania: Dlaczego jajko tonie 
w wodzie z kranu, a pływa w wodzie słonej? Czy woda zawsze wrze w temperaturze 100 stopni 
Celsjusza? Czy bezpieczniki w instalacji domowej są ważne? Jak wzniecić ogień wykorzystując 
deseczkę i kijek? 

Dużym zainteresowaniem cieszył się także wykład pracownika naukowego Instytutu 
Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN pani dr Jolanty Artym  
pt. „Mleko. Pić albo nie pić – oto jest pytanie”.

Szczególnym powodem do dumy jest to, że nasza szkoła, uczestnicząca w tegorocznej 
edycji Festiwalu, była jedynym organizatorem spoza Głogowa. 

O historii wie prawie wszystko

By pięknym słowem uczcić Rok Conradowski

XX Dolnośląski Festiwalu Nauki w naszej gminie

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie – oddziały gimnazjalne
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Stowarzyszenie Strażacy Wspólnie 
przeciw białaczce zorganizowali akcję 
zbierania paczek i upominków 
dla dzieci z oddziału onkologicznego 
„Przylądek Nadziei” we Wrocławiu.

W ramach akcji PACZKA DLA DZIECIAKA NA ŚWIĘTA OD 
STRAŻAKA członkowie Stowarzyszenia oraz strażacy ochotnicy z OSP 
Jaczów, OSP Smardzów, OSP Jerzmanowa pod honorowym patronatem 
Wójta Gminy Jerzmanowa przeprowadzili zbiórkę prezentów 
mikołajkowych dla dzieci z oddziału onkologicznego „Przylądek 
Nadziei” we Wrocławiu. 

Organizatorom zbiórki najbardziej zależało na zebraniu: 
zabawek, książek, gier planszowych, kredek, mazaków, bloków 
rysunkowych, kolorowanek, grzechotek, gryzaczków, klocków dla dzieci 
w wieku od 0 do 15 lat.

 – Ze względu na ostre rygory dotyczące rzeczy przynoszonych na 
oddziały onkologiczne wszystkie rzeczy musiały być nowe – mówił Paweł 
Gębalski, prezes Stowarzyszenia Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce.

Mieszkańcy powiatu głogowskiego bardzo chętnie przyłączali 
się do akcji. Kosze podczas zbiórki w Galerii Carrefour w Głogowie 
zapełniały się jeden po drugim. Mało kto przechodził obok nich obojętnie. 
Oprócz zbiórki zabawek strażacy przeprowadzali pokazy pierwszej 
pomocy przedmedycznej oraz zachęcali do zostania przekazali dzieciom 
w sobotę 9 grudnia. Przed wejściem na oddział onkologiczny strażacy  
w umundurowaniu bojowym utworzyli swoimi ciałami wielkie serce przed 
budynkiem szpitala. – Warunki pogodowe nie przeszkodziły zebranym  
i strażacy mogli na dole odpalić race świetlne. Do przekazania prezentów dla 
dzieci strażacy użyli wozu strażackiego– mówił Paweł Gębalski.

SPORTOWE ŻYCIE SZKOŁY

Wyróżnienie Wójta Gminy Jerzmanowa 
dla Kacpra Mikinika

Zawody Mini Koszykówki

„Mikołajkowy” turniej tenisa stołowego

Pod koniec września uczniowie SP 
Jaczów pod opieką p. Barbary Francug wzięli 
udział w Mistrzostwach Miasta i Powiatu  
w Sztafetowych Biegach Przełajowych. Miejscem 
zmagań był Park Południowy w którym 
wystartowało 7 drużyn. W ostatecznej klasyfikacji 
jaczowscy zawodnicy zdobyli V miejsce.

Październik przyniósł natomiast III 
miejsce w Powiatowym Turnieju Koszykówki 
Dziewcząt i I miejsce w Turniej Rejonowy 
Szkół Powiatu Głogowskiego.

Informacje sportowe

Podczas październikowej sesji Rady Gminy Jerzmanowa Wójt Lesław 
Golba na mocy Uchwały Nr XXII/166/2012 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 22 
sierpnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania 
nagród i wyróżnień, ich rodzajów i wysokości, za osiągnięte wyniki sportowe, 
dzięki której możliwe jest odznaczanie mieszkańców gminy odnoszących sukcesy 
sportowe, wręczył Kacprowi Mikinikowi wyróżnienie za osiągnięcia sportowe oraz 
godne reprezentowanie Gminy Jerzmanowa w zawodach kolarskich. Nagroda ta 
jest uhonorowaniem ciężkiej pracy Kacpra, który od lat uczestniczy w zawodach 
kolarskich, odnosząc liczne sukcesy. Kolarstwo jest jego pasją, z którą wiąże swoje 
plany na przyszłość. 

15 listopada SP Jaczów była organizatorem turnieju mini piłki koszykowej dziewcząt na 
szczeblu ½ rozgrywek powiatowych. Turniej został rozegrany w ramach Igrzysk Dzieci urodzonych 
w roku 2005 i młodszych pod patronatem Dolnośląskiego Szkolnego Związku Sportowego. Na sali 
Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jaczowie gościli reprezentanci Szkół Podstawowych Gmin 
Powiatu Głogowskiego: SP Nielubia, SP Białołęka, 
SP Jerzmanowa, SP Serby, SP Przedmoście, SP Kotla 
i gospodarze SP Jaczów.

Dziewczęta tego dnia rywalizowały 
w rozlosowanych dwóch grupach. Dwa 
pierwsze miejsca awansowały do ścisłego finału 
gdzie rozegrały mecze „O Mistrzostwo Szkół 

Podstawowych Gmin Powiatu Głogowskiego”. W finale spotkały się zespoły Szkół Podstawowych 
z Kotli, Przedmościa, Serbów i Jerzmanowej. Zwycięsko z całej rywalizacji wyszły Dziewczęta  
z SP Kotla wygrywając w finale z SP Przedmości. Trzecie miejsce przypadło zespołowi z Serbów. 

10 grudnia w sali gimnastycznej SP Jerzmanowa rozegrany został ,,Mikołajkowy” 
turniej tenisa stołowego zorganizowany przez Gminny Uczniowski Klub Sportowy i Szkołę 
Podstawową w Jerzmanowej. Zawody odbywały się w czterech kategoriach wiekowych. Wzięło 
w nich udział 29 zawodników z: Jerzmanowej, Głogowa, Wołowa, Gierałtowca i Przedmościa. 
W trakcie zawodów uczestnicy mieli zapewniony ufundowany przez sponsorów poczęstunek. 
Rozgrywki przebiegły w sportowej atmosferze pod okiem sędziów p. Barbary Francug, p. Wiktora 
Sawki i p. Bogusława Jemioło.

Na zakończenie zawodów Dyrektor Szkoły Podstawowej p. Mariola Tuz wręczyła 
zwycięzcom statuetki i pamiątkowe dyplomy.

Jesień sprzyjała zmaganiom sportowym, w których uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza mogli 
skonfrontować swoje umiejętności w piłce koszykowej i biegach przełajowych z uczniami szkół powiatu głogowskiego.
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Szanowni Mieszkańcy!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzę 
wszystkim Mieszkańcom Gminy Jerzmanowa  

oraz Ich gościom, aby radość, szczęście i dostatek  
na stałe zagościły w Waszych domach.

Niech ten piękny, rodzinny czas spędzony  
w blasku świec i przy dźwiękach staropolskich kolęd, 

po całym roku ciężkiej pracy, będzie dla Was  
czasem wytchnienia i dobrych refleksji.

Tradycyjnie życzę Państwu również dużo zdrowia  
i wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2018 roku. 

Oby nowy rok spełnił pokładane w nim nadzieje  
i przyniósł sukcesy w realizacji osobistych planów.

Dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro.  
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz  
Szczęśliwego Nowego Roku 2018 !

                                    

Życzy

Wójt Gminy Jerzmanowa – Lesław Golba  
 wraz z pracownikami


