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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy,
W niniejszym wydaniu biuletynu znajdziecie państwo, jak zwykle,  
informacje na temat ostatnich poczynań inwestycyjnych gminy  
oraz na temat wszelkich innych działań.

Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za liczny udział w Dożynkach  
Gminnych połączonych z otwarciem Stodoły Kultury.  
Dziękuję wystawcom, sponsorom i odwiedzającym największą imprezę  
w naszej Gminie. Przede wszystkim dziękuję sołectwom za przepiękne 
stoiska promujące Wasze miejscowości. Z duma mogę powiedzieć,  
że piękniejszych od Waszych nie widziałem. Sołectwo Potoczek przygo-
towało piękny wieniec dożynkowy, który w tym roku także reprezentował 
powiat głogowski na dożynkiach wojewódzkich w Domaniowie. Z tej oka-
zji pragnę złożyć wszystkim rolnikom najserdeczniejsze podziękowania 
za ogromny trud włożony w zbiór tegorocznych plonów. 

Ale przede wszystkim pragnę podziękować Gminnemu Centrum Kultury 
w Jerzmanowej za wspaniałą organizację dożynek, a także innych letnich 
imprez, które odbyły się minionego lata! To wyjątkowe uczucie widzieć 
aktywność naszych mieszkańców w sferze kulturalnej. 

1 września rozpoczął się nowy rok szkolny! To był piękny widok – pierw-
szy dzień naszych pierwszoklasistów w szkole na apelu i w ławkach szkol-
nych. Łącznie w dwóch szkołach w 4 oddziałach edukację rozpoczęło  
68 pierwszoklasistów, a w sumie wszystkich - 510 uczniów.  Jeszcze raz 
gratuluję rodzicom wyboru dobrej szkoły. Życzę dzieciom, nauczycielom  
i rodzicom przede wszystkim tego, aby przez cały rok szkolny nauka 
mogła się odbywać stacjonarnie, a uczniom także sukcesów w nauce.

Minione miesiące to dla naszej gminy także czas wytężonych działań  
inwestycyjnych, a ich sezon jeszcze się nie skończył. Na bieżąco o kolej-
nych krokach informujemy Państwa za pośrednictwem strony interneto-
wej (www.jerzmanowa.com.pl) oraz na gminnym na portalu Facebook. 

Serdecznie Państwa pozdrawiam oraz życzę miłej lektury 25 wydania  
Inicjatyw Jerzmanowskich. 

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
WÓJT GMINY JERZMANOWA

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 
76 836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; 
Referat Finansów i Planowania: Kierownik re-
feratu - tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księ-
gowości budżetowej - tel. 76 837 36 08; Sta-
nowisko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 
76 837 36 07; Stanowisko ds. rachunkowości 
- tel. 76 837 36 06; Stanowisko ds. księgo-
wości podatkowej - tel. 76 836 55 41; Stano-
wisko ds. rozliczeń podatku VAT oraz ewid. 
księgowej - tel. 76 837 36 14; Dział Podatków 
i Opłat: Stanowisko ds. podatków i opłat osób 
fizycznych - tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. 
podatków i opłat osób prawnych - tel. 76 837 
36 13; Referat Zamówień publicznych, roz-
woju lokalnego i pozyskiwania Funduszy: tel. 
76 836 55 48, 76 837 36 16, 76 837 36 15; 
Dział Organizacji i Kadr: Stanowisko ds. orga-
nizacyjnych i prowadzenia sekretariatu - tel. 
76 836 55 31; Stanowisko ds. kadr i archiwum 
zakładowego - tel. 76 836 55 44; Stanowisko 
ds. obsługi interesantów - tel. 76 837 36 03; 
Dział Ewidencji Ludności i Obsługi Rady Gmi-
ny: Stanowisko ds. obywatelskich - tel. 76 836 
55 30; Stanowisko ds. obsługi rady gminy - tel. 
76 836 55 35; Referat Inwestycji, Zarządu  
i Remontu Dróg: Kierownik referatu - 76 836 
55 34; Stanowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 
836 55 37; Stanowisko ds. przygotowania i re-
alizacji inwestycji i remontów dróg - tel. 76 837 
36 65; Stanowisko ds. przygotowania i reali-
zacji inwestycji i remontów - tel. 76 836 55 43; 
Dział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środo-
wiska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 
- tel. 76 836 55 49; Stanowisko ds. ochrony 
środowiska - tel. 76 836 55 38; Dział Oświaty  
i Współpracy: Stanowisko ds. oświaty - 76 836 
55 46; Stanowisko ds. współpracy - 76 836 
55 39; Dział Gospodarki Nieruchomościami  
i Zagospodarowania Przestrzennego: Stano-
wisko ds. gospodarki nieruchomościami - tel. 
76 836 55 36; Stanowisko ds. zagospoda-
rowania przestrzennego - tel. 76 836 55 45; 
Informatyk - tel. 76 837 36 04; Stanowisko 
ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 55 42; 
Dział ds. Komunikacji Społecznej i Promocji - 
tel. 76 836 55 40.

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

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

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

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

REDAKTOR NACZELNA: 
Justyna Tórz
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Jubileusz 20-lecia współpracy partnerskiej 
z gminą Rietz-Neuendorf
Minęło już 20 lat od kiedy podpisaliśmy 
umowę o współpracy z partnerską gminą 
Rietz-Neuendorf. Przez te lata zreali-
zowaliśmy wiele wspólnych projektów, 
których efektem jest zacieśnienie współ-
pracy i budowanie przyjaznych relacji.  
Z tej okazji na zaproszenie Wójta Gminy 
Jerzmanowa Lesława Golby, 28 sierpnia 
przyjechała delegacja z Niemiec na czele 
z nowym burmistrzem Oliverem Radzio 
i byłym już burmistrzem Olafem Klem-
pertem. Skromna uroczystość odbyła się 
w Pałacu w Bądzowie, podczas 
której nastąpiło uroczyste 
odnowienie deklaracji. 

Podczas projektowania znaku, bardzo 
ważne dla nas było pokazanie autonomicz-
nych cech regionu. Logo zarówno pod 
kątem graficznym jak i kolorystycznym 
ma jak najlepiej pokazać nowoczesność, 
otwartość na innowacje jak również przy-
wiązanie do wartości religijnych, tradycji 
i górnictwa. W logo zawarty został wize-
runek dziecka, jako symbol nowego poko-
lenia, do którego przykłada się szczególną 
wartość i stawia duży nacisk na zapewnie-
nie godnych warunków do nauki i rozwoju. 
W czterech kręgach zawarliśmy wizerunek 
kościoła, który znajduje się na terenie gmi-
ny, zabytkowego pałacu, szybu górniczego 
i dziecka. Całość znaku dopełnia claim 

Gmina Jerzmanowa wprowadza  
identyfikację wizualną
Wprowadzenie identyfikacji wizualnej jest elementem nowej strategii  
marketingowej urzędu, której celem jest wzmocnienie wizerunku 
Gminy jako nowoczesnej, ale jednocześnie czerpiącej z bogatej tradycji  
i historii regionu.

„gościnna dla rozwoju” ma obok ugrun-
towanych wartości podkreślić, że gmina 
prężnie się rozwija, inwestuje w innowacje 
i jest gotowa na rozwój.  JT

- 20 lat naszej współpracy to nie tylko 
piękny Jubileusz, to sukces mierzony w wy-
mianie i wzajemnym ubogacaniu się społecz-
ności, poznawaniu jej kultury i obyczajów. To 
czas wymiany poglądów i doświadczeń   oraz 
lepszego poznania się naszych mieszkańców. 
Począwszy od uczniów w ramach wymiany 
między szkołami, poprzez strażaków i zawody 
strażackie, a skończywszy na seniorach. Na 
dalsze lata życzymy sobie oraz społeczności 
Rietz-Neuedorf dalszej owocnej współpracy 
– mówił wójt gminy Jerzmanowa przeka-
zując na ręce Burmistrza Radzio album ze 
wspólnymi zdjęciami.  JT
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Jubileusz prezesa klubu! To już 
25 lat w Sokole Jerzmanowa
Krzysztof Budziszewski włada Sokołem Jerzmanowa od 25 lat. Z tej okazji piłkarze przygotowali  
dla niego niespodziankę – 15 sierpnia podczas ligowego meczu z Gwardią Białołęka. 

50-lecie i awans Perły Potoczek
Klub Perła Potoczek 26 czerwca obchodził swoje wielkie święto – 50-lecie istnienia i pierwszy w historii 
awans do A klasy. To dla Klubu ogromny sukces, który zgromadził w Potoczku wielu sympatyków, w tym 
dzieci, na które czekało wiele atrakcji. 

– Kiedyś szatnia znajdowała się w barakach – 
tam się przebieraliśmy – opowiada. – Teraz 
mamy obiekty na wysokim poziomie, drugie 
boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także nowy 
budynek klubowy, szatnie z natryskami. Naj-
ważniejsze jednak było to, że kilka lat temu 
postanowiliśmy szkolić młodzież. Stworzyliśmy 
kilka grup treningowych – mówi Prezes. 

– Większość zawodników pierwszego ze-
społu w Sokole jest miejscowych. Nie trenowali 
w Głogowie, Polkowicach czy Lubinie w szkół-
kach, a na miejscu w Jerzmanowej, gdzie także 
osiągnęli wysoki poziom – cie-
szy się Prezes. Drugi zespół 
występuje w B-klasie. – Mie-
li grać w juniorach, ale drużyn 
było tam w lidze za mało. Do-
stali szansę w piłce seniorskiej 
i sobie dobrze radzą. Mamy 
też dwie kolejne drużyny mło-
dzieżowe – wymienia prezes. 
Jaki jest cel? Oni już nic nie 
muszą a mogą. – Marzy mi 
się, abyśmy podtrzymali to co 
jest. Aby w klubie była dobra 
atmosfera, ludzie siebie szano-
wali – dodaje.  JT

Panu Prezesowi gratulujemy jubile-
uszu i życzymy Panu, drużynie i miesz-
kańcom Jerzmanowej samych wygranych 
w meczach! 

29 maja 1970 roku, Pan Ryszard Łyżwa po-
stanowił założyć drużynę piłkarską w Po-
toczku. W tym celu wybrał się do Pana Ry-
szarda Caga („ojca” wszystkich LZS-ów na 
terenie powiatu głogowskiego) otrzymując 
błogosławieństwo oraz 4 pary getrów, 6 ko-
szulek i jedną sznurowaną piłkę. I tak oto 
pierwsi członkowie klubu zaczęli w bardzo 
wąskim gronie kopać piłkę w Potoczku – 
narodziła się „Perła”. 

– Ciekawostką jest to, że na swoim pierw-
szym „boisku”, które było tak naprawdę łąką 
przy PGR-ze, po stronie Perły stał słup – prze-
ciwnicy żartowali, że Perła liczy 12 zawodni-
ków, bo mają w swoim składzie słup – śmieje 
się Prezes Bronisław Piotrowski. 

W latach 90. Klub dwukrotnie otarł się 
o awans do A-klasy zajmując drugą lokatę 
w grupie, by wreszcie w 2021 roku przy-
szedł upragniony awans ! 

– Wręczając razem z moim wnukiem Kubą 
nagrodę podkreśliłem, że ten sukces jest zasłu-
gą całego Teamu. Gratuluję raz jeszcze pił-
karzom, trenerowi i działaczom wytrwałości 
i sportowego ducha w dążeniu do zdobycia 
awansu  – mówił wójt gminy Lesław Golba.

15 sierpnia w Potoczku meczem z Dra-
gonem Jaczów Klub Perła Potoczek zain-
augurował występy w A klasie rozgrywek 
nowego sezonu.  JT

Pierwsze zachowane zdjęcie zespołu „Perły” 
z początku lat 70.
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Gminne Zawody Sportowo-
-Pożarnicze 2021 w Jerzmanowej 

Z szamba na nowoczesną  
ekologiczną oczyszczalnię

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 
na placu przy Urzędzie Gminy w Jerzmanowej  
11 września w sobotę odbyły się gminne zawody  
sportowo-pożarcznicze. W sztafecie z przeszkodami  
i ćwiczeniach bojowych walczyli ze sobą strażacy ze  
wszystkich naszych pięciu OSP, którym kibicowało wielu 
przybyłych mieszkańców.

Mimo popołudniowej bu-
rzy zawody przebiegły 

bezpiecznie, a woda 
na szczęście lała się 
jedynie z wężów stra-
żackich. Podczas za-
wodów można było 

oglądać również dru-
żynę kobiecą z OSP Ja-

czów, która poradziła sobie 
znakomicie.

W klasyfikacji końcowej III miejsce 
wywalczyła drużyna z OSP Jerzmanowa. 
Na II miejscu uplasowali się strażacy  
z OSP Jaczów. Zwyciężyła drużyna z OSP 
Smardzów, która wywalczyła puchar prze-
chodni wójta. Zwycięzcy będą reprezento-
wać naszą gminę wraz z drużyną kobiecą 
z Jaczowa na zawodach powiatowych  
w Kotli 19.10.br.

– Wszystkim drużynom pragnę raz jeszcze 
podziękować za udział i serdecznie pogratulo-
wać wyników. Szczególne gratulacje składam 
młodym strażakom, którzy wstępują w szeregi 
naszych ochotniczych jednostek i pięknie repre-
zentują swoje jednostki na zawodach gminnych. 
– mówił wójt i jednocześnie Prezes Oddzia-
łu Gminnego ZOSP RP Lesław Golba.  JT

OSP 
Smardzów 

OSP
Jaczów 

OSP
Jerzmanowa

wnątrz osadnika 
gnilnego. W ten 
sposób rozkładane 
są ścieki na związ-
ki mineralne, które 
nie są szkodliwe. 
Dzięki temu śro-
dowisko pozostaje 
niezanieczyszczo-
ne, a więc można 

odprowadzać przefiltrowane związki do 
gruntów czy do rowów melioracyjnych. 

– Po zaszczepieniu bakteriami ścieki są 
oczyszczane w 97% po czy trafiają do drenaży 
gdzie rozchodzą się w gruncie. Obsługa oczysz-
czalni jest w pełni automatyczna – zapewnia 
wykonawca zadania firma NTEKO Walde-
mar Bałd z Jaczowa.  JT

Stare szambo przy szatni klubu sportowego 
„Dragon” w Jaczowie zostało wymienione na 
nową ekologiczną i samoobsługową oczyszczal-
nię ścieków. Stare rozwiązanie nie spełniało już 
swojej funkcji tak jak powinno. Nowe, odebrane 

w dniu wczorajszym, jest nowo-
czesne i samoobsługowe. 

Zasada działania takiej 
oczyszczalni polega na pro-
cesach biologicznych we-



6

LUDZIE / WYDARZENIA

Złoci Jubilaci! 
24 czerwca w Ratuszu UM w Głogowie 
Wójt Gminy Jerzmanowa wręczył medale 
od Prezydenta RP dla Złotych Jubilatów 
Stanisławy i Jana Paździornych oraz Joan-
ny i Zbigniewa Kasprowicz z Gminy Jerz-
manowa.

Jubilatom gratulujemy przeżytych  
50 lat razem, stawiając ich za wzór innym 
parom, życząc dużo zdrowia i miłości na 
dalsze lata.  JT

- Dlaczego triathlon? Zaraził 
mnie tata, bo on też trenuje. 

Zaczęło się od biegania dla 
dzieci podczas startów  
w Garmin Kids. Obec-
nie regularnie trenuję 
pod okiem Bartosza 
Woszczyńskiego z Cen- 
trum Sportowego Gło-
gowski Triathlon. – 

mówi Michalina.
Trenuje 4 dni w ty-

godniu pływanie (gdzie 
2 z nich są już od godziny  

6 rano!), 2 dni bieganie i 1 raz 
rower. Najbardziej ze składowych lubi 
pływanie. Trenuje nawet na wakacjach! 
Jej marzeniem na chwilę obecną jest wy-
startować w dystansie 1/8 Garmin Iron 
Triathlon – jest to 475 m pływania, 22,5 km 
jazdy na rowerze i 5 km biegu. Może tego 
dokonać w wieku 16 lat. 

– W tym sporcie odżywanie ma ogrom-
ne znaczenie. Michasia mimo problemów 

Triathlon to bardzo wyjątkowy sport wytrzymałościowy, który łączy pływanie, jazdę na rowerze i biega-
nie na różnych dystansach (w zależności od tego czy jest to wyścig olimpijski, Ironman czy wersja Ultra). 
– Michalina z Modłej jest w 8 klasie i udowadnia, że nie ma rzeczy niemożliwych. 

Uczeń VI klasy Szkoły Podstawnej w Jerzmanowej, Adam Drozdowski, 
to tegoroczny mistrz Polski szkółek kolarskich MTB z kategorii klas VI. 
Pochodzi z Jerzmanowej. Zaczynał w jerzmanowskiej szkółce kolar-
skiej, a obecnie jest wychowankiem MKS Polkowice. 

Michalina Opiłowska – Triathlon jej nie straszny! 

Mistrz Polski szkółek kolarskich MTB

- Adam dostał pierwszy rowerek w wieku 2 lat 
w marcu, a już późną wiosną zaczął jeździć na 
dwóch kółkach- opowiada mama Adama – 
Jesteśmy z niego bardzo dumni. Nasz wolny 
czas podporządkowujemy by Adaś mógł się re-
alizować i spełniać swoje marzenia – dodaje. 

Kolarstwem MTB zaraził Adama jego 
tata, który od lat również trenuje. Przyszły 

zdrowotnych nigdy się nie poddaje i walczy 
jak prawdziwy Iron, czyli człowiek z żelaza – 
mówi z dumą mama Joanna Opiłowska. 

Do jej największych osiągnięć TYL-
KO z roku 2021 zaliczyć należy: I miejsce  
w Aqua Speed Elbląg na dystansie 475 m 
pływania, a także II miejsce w Kids Run 
przy IRONMAN Enea 5150 Warsaw 

mistrz zaczął starować w wyścigach dla 
dzieci organizowanych przy zawodach,  
w których brał udział jego tata. Od począt-
ku osiągał sukcesy,. Wrodzony talent i cięż-
ka praca zaowocowały miejscami na po-
dium.   Obecnie trenuje prawie codziennie, 
a w weekendy bierze udział w zawodach.  
A co robi kiedy ma czas wolny? Oczywiście 
jeździ na rowerze. Warto również dodać, że 
osiąga wysokie wyniki w nauce i jest sty-
pendystą Wójta Gminy Jerzmanowa. 

– Chyba od zawsze lubiłem jeździć na 
rowerze i każdą wolną chwile poświęcałem 
właśnie temu. To jest po prostu moja pasja – 
mówi Adam. 

Oprócz obronionego tytułu Mistrza 
Polski Szkółek kolarskich MTB 2021  
w swojej kategorii (Jest również mistrzem 
z 2020),  osiąga sukcesy w takich konkursach 
jak otwarte zawody MTB w Lidze Szkółek 
Kolarskich MTB Dolny Śląsk 2021, Bike 
Maraton 2021 oraz Lidze Wałbrzyskiej.

Adam jednak nie zwalnia tempa  
i swoich sił próbuje również w kolarstwie 
szosowym! Zajął IV miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Szkółek Kolarskich w ko-
larstwie szosowym w jeździe indywidual-
nej na czas. 

Życzymy Adamowi szerokiej drogi  
i kolejnych wielkich sukcesów!  JT

Triathlon w biegu na dystansie 2000 m  
w kat. 13-15 lat, II miejsce w Aquathlon  
w Krainie Dobrej Energii – Jezierzany kat. 
10-13 lat, II miejsce w Triathlon Lipiany, 
kat. Młodzik na dystansie 100 m pływania, 
6 km rower i 1 km biegu. 

Michalinie życzymy wytrwałości i ko-
lejnych sukcesów!  JT
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Podpisanie umowy zwieńcza całość proce-
dury przetargowej. Zgodnie z założonym 
harmonogramem Wykonawca zrealizuje 
zadanie w ciągu 12 miesięcy od daty zawar-
cia umowy. Kompleks sportowy przy ulicy 
Lipowej w Jerzmanowej będzie inwestycją, 
która stanowić będzie połączenie zabawy, 
nauki, sportu oraz wypoczynku z prze-
znaczeniem dla wszystkich mieszkańców 
gminy. Projekt kompleksu zakłada budowę 
dwóch kortów tenisowych z nawierzch-
nią ze sztucznej trawy, budowę skateparku  
o nawierzchni betonowej z elementami 
jezdnymi, a także budowę dwustronnej try-
buny i montaż elementów małej architektu-
ry, tj. zadaszenia miejsc do odpoczynku, sto-
jaków na rowery, ławek parkowych, koszy 
na śmieci. Cały kompleks będzie ogrodzony 
i oświetlony. Na terenie kompleksu wybu-
dowany będzie także budynek przeznaczony 
do obsługi kortów i pozostałej części terenu 
(szatnie, sanitariaty, pomieszczenia obsługi, 
magazyn sprzętu). Zaprojektowano również 
miejsca parkingowe i tereny zielone. 

– W naszym zamyśle kompleks sportowy 
ma być miejscem spotkań rodzin, by każdy  
z jej członków mógł realizować swoje pasje 
sportowe znajdując coś odpowiedniego dla 
siebie, aby w zdrowy i aktywny sposób spędzić 
wolny czas na świeżym powietrzu – mówi 
wójt gminy Lesław Golba. 

Warto przypomnieć, że kompleks po-
wstaje na działce, któą gmina dostała od 
Agencji Nieruchomości Rolnych i zgodnie 
z umową musi ją zagospodarować na cele 
rekreacyjno-sportowe. Warto też zazna-
czyć, że Gmina Jerzmanowa na budowę 
kompleksu pozyskała aż 3 mln 200 tysięcy 
złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji 
Lokalnych, a wartość całej inwestycji to 
koszt ok. 4,5 mln złotych.  JT

Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba podpisał umowę na budowę nowoczesnego kompleksu sportowego  
w Jerzmanowej. Wykonawcą zadania inwestycyjnego będzie firma ”BUDREM” z Łagoszowa Wielkiego 
reprezentowana przez prezesów Marcina Krotlę i Tomasza Kalinowskiego. 

Umowa na kompleks sportowy  
w Jerzmanowej podpisana
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W Inicjatywach piszemy o dobrych 
rzeczach, które dzieją się w naszej 
gminie, ale niestety musimy na-
głośnić też przykrą sytuację. Prze-
prowadzona w lipcu rewitalizacja 
pomnika „Ludziom Ziemi” w Jerz-
manowej” przyniosła oczekiwane 
rezultaty. Metodą piaskowania 
usunięte zostały liczne „dzieła” 
namalowane sprayem. Oprócz ka-
mienia także elementy metalowe 
przeszły renowację i konserwację. 
Niestety nie pozostał on  
w takim ładnym stanie długo. 
Przez jakiegoś wandala został 
ponownie pomalowany farbą.

Pomnik znowu 
zdewastowany 

Pomijając ewidentny akt wandalizmu, trze-
ba pamiętać, że usunięcie śladów tego znisz-
czenia będzie się wiązało z kosztami, które 
poniesie gmina. To znaczy, że za czyjś chuli-
gański wybryk zapłacą wszyscy mieszkańcy.

Pomniki tworzą ludzie - dla ludzi. Jeśli 
komuś nie podoba się ten czy inny monu-
ment, są inne sposoby niż ich niszczenie, aby 
wyrazić swoją dezaprobatę. Pomniki poma-
zane farbą nie zdobią gminy. Pomijając fakt, 
iż akt wandalizmu może podlegać odpowie-
dzialności karnej, mazanie farbą po pomni-
ku można także uznać za brak szacunku dla 
ludzi, którzy pod ten pomnik przychodzą.

W związku z zaistniałą sytuacją Gmi-
na Jerzmanowa złożyła zawiadomienie  
o popełnieniu przestępstwa do Komendy  
Powiatowej Policji w Głogowie.

Adaptacja starej walącej się stodoły  
i obory na świetlicę wiejską i kręgielnię 
to przedsięwzięcie, które wymagało ogro-
mu determinacji i zaangażowania. W efek-
cie otrzymaliśmy wymarzony budynek,  
z ciekawą przeszłością i inspirującym 
wnętrzem. 28 sierpnia podczas gminnych 
dożynek nastąpiło oficjalne otwarcie 
STODOŁY KULTURY. 

– Gdybyśmy przed czterema laty nie przy-
stąpili do tego zadania, to dziś ten obiekt był-
by już w totalnej ruinie, a to miejsce, byłoby 
niedostępne, tylko by straszyło. Tego typu 
inwestycje są kosztowne, ale jedno wiem – to 
są inwestycje na pokolenia, to coś, co zostaje 
po nas i będzie służyło mieszkańcom – mówił 
wójt Lesław Golba podczas otwarcia Sto-
doły Kultury.

W tej historycznej chwili wzięło udział 
wielu znamienitych gości i wielu usłysza-
ło podziękowania. Do przecięcia wstęgi 
wójt zaprosił wykonawcę - wiceprezesa 

Stodoła Kultury – świetlica 
i kręgielnia otwarte! 

firmy Budrem Tomasza Kalinowskiego, 
Katarzynę Dziurę zastpcę Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków oraz Tymoteusza 
Myrdę - członka zarządu województwa 
dolnośląskiego. Nowy obiekt przekaza-
no w administrowanie Gminnemu Cen-
trum Kultury w Jerzmanowej. Symbolicz-
ny klucz do świetlicy i kręgielni, a także 
kronikę, wójt wręczył dyrektor Barbarze 
Reszczyńskiej. Z okazji otwarcia gmina 
wydała specjalny katalog ilustrujący prze-
mianę tego budynku. Po otwarciu goście  
z uznaniem zwiedzali świetlicę i kręgiel-
nię. Dzieciom najbardziej podobały się 
kręgle. – O wszystkim tu pomyślano, bo są 
atrakcje dla dzieci i dla dorosłych, a na pew-
no będzie się tutaj przyjemnie spędzało czas – 
mówili mieszkańcy gminy, zapowiadając, 
że będą tu przychodzić z dziećmi na krę-
gle. Przybyli goście otrzymali pamiątkowe 
foldery i breloczki – oczywiście w kształcie 
kręgli z kulą.  JT

INWESTYCJE / REALIZUJEMY
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W ramach remontu wymienione zostały 
podłogi i drzwi wewnętrzne, odnowiono 
ściany i sufity, wymieniono zużyte elemen-
ty instalacji sanitarnych. Zainstalowano 
również nowe kabiny prysznicowe, oświe-
tlenie, grzejniki i wentylatory, a kolory na-
wiązują do barw klubu! 

– Warunki tu są naprawdę dobre, jeśli cho-
dzi o warunki treningów i zaplecze socjalne. 
Przyjemnie tu się pracuje – przyznaje Prezes 
Klubu Krzysztof Budziszewski.  JT

Stało się to dzięki środkom  
z budżetu gminy Jerzmanowa. 
Sokół Jerzmanowa jest  
w okręgowej klasie rozgrywek  
i odnosi sukcesy, zatem  
zawodnikom naprawdę należy się 
szatnia z prawdziwego  
zdarzenia. Takiego zaplecza nie 
powstydziłoby się wiele klubów 
uczestniczących na wyższym 
szczeblu rozgrywek. 

Szatnia Sokoła  
wyremontowana!

24 sierpnia w Urzędzie Gminy Jerzmano-
wa podpisano umowę dotyczącą przeka-
zania dotacji celowej przez Gminę Jerz-
manowa dla głogowskiego szpitala. Kwota 
100 tysięcy złotych ma zostać przeznaczo-
na na zakup wyposażenia pracowni endo-
skopowej.

– W szczególności będzie to zakupienie ko-
lonoskopu, czyli urządzenia do badania jelita 
grubego i wykonywania zabiegów w zakresie 
tego jelita. I kupimy również myjkę, czyli no-
woczesne urządzenie, które pozwa-
la przygotowywać aparaty przed 
każdym badaniem w ten sposób, 
iż będą one wymyte, bezpieczne, 
zdezynfekowane i mogą bardzo 
szybko być ponownie użyte. Po-
woduje to bezpieczeństwo pacjen-
ta oraz przyśpiesza ilość badań  
w ciągu dnia – zapewnia Edward 
Schmidt, prezes Głogowskiego 
Szpitala Powiatowego.

– To wsparcie jest szczegól-
nie ważne, gdyż w głogowskim 
szpitalu leczą się mieszkańcy 
naszej gminy. W poprzednich la-

Gmina Jerzmanowa dofinansowuje  
szpital powiatowy w Głogowie

tach nasza gmina przekazywała już dotacje  
z przeznaczeniem na głogowski szpital w kwo-
cie 65 tys. zł na łóżko ginekologiczne, a także 
150 tys. zł na zestaw napędów do wykonywania 
zabiegów operacyjnych z zakresu traumatolo-
gii i ortopedii – mówi Lesław Golba, wójt 
Gminy Jerzmanowa. – Z rozmowy z prezesa-
mi dowiedziałem się, że rocznie w naszym szpi-
talu wykonywanych jest ponad 3 tysiące badań 
endoskopowych. To pokazuje skalę potrzeb  
w zakresie tej diagnostyki – dodaje wójt.  JT

Około 70 miłośników jednośladów wystar-
towało spod wiaty rekreacyjnej w Jerzma-
nowej, która była również metą, a przejeż-
dżali przez leśne drogi przeciwpożarowe. 
Długość trasy wyniosła ok. 15 km. 

Na zakończenie rajdu wszyscy jego 
uczestnicy spotkali się w wiacie. Na zmę-
czonych rowerzystów czekało pyszne je-
dzenie, ciasta oraz woda i kawa. 

VI Rajd Rowerowy „Jeździmy bo lubimy” był świetną okazją do spędzenia 
czasu rodzinnie i aktywnie. Sołectwo Jerzmanowa dla uczestników rajdu 
przygotowało mnóstwo atrakcji. Były zabawy dla dzieci, upominki oraz 
pyszne jedzenie przygotowane przez Koło Gospodyń z Jerzmanowej.

Rodzinna, sportowa impreza  
z pysznym jedzeniem 

– Dziękujemy OSP Jerzmanowa za za-
bezpieczenie i pomoc przy organizacji rajdu  
i mieszkańcom Jerzmanowej za wsparcie orga-
nizacyjne i oczywiście wszystkim, tak licznie 
startującym uczestnikom za wspaniałą zabawę 
i atmosferę. Nie pozostaje nic więcej, tylko za-
prosić na rajd w przyszłym roku – podsumo-
wuje sołtys Janeta Białek.  JT
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Dożynki  
Gminy Jerzmanowa 2021

Tegoroczne Dożynki Gminy Jerzmanowa z pewnością zapiszą 
się w historii wydarzeń gminy Jerzmanowa, a to nie tylko 
za sprawą licznie przybyłych gości, bogatego programu 
artystycznego, pięknie wyeksponowanych sołeckich 
stoisk, przepysznego jedzenia przygotowanego przez 
najlepsze gospodynie gminy ale przede wszystkim 
z powodu towarzyszącego im uroczystego otwar-
cia Stodoły Kultury – perełki architektury dolne-
go śląska, a także 20-lecia podpisania umowy o 
współpracy z partnerską gminą Rietz-Neuendorf.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęła msza św. 
dziękczynna odprawiona przez Ks. 
Proboszcza Piotra Matusa przy 
wsparciu braci Benedyk-
tynów. Główną intencją 
modlitw było brater-
stwo oraz wzajemne 
miłowanie się przy 
dożynkowym stole 
i podczas łamania 
chleba. Dożynko-
wy wieniec w imie-
niu wszystkich so-
łectw gminy, uplotły  
i wniosły panie z KGW  
w Potoczku. Wśród da-
rów złożonych przez grupy 
wieńcowe 12. sołectw znala-
zły się owoce, kwiaty, mąka, ole-
je, orzechy, miód, ziarna zbóż, chleb i 
wino. Po odprawionej mszy wójt wraz ze starostami 
dożynek panią Katarzyną Koszko i panem Stefanem 
Sierkiewiczem pokroili bochny chleba i częstowali wszyst-
kich zgromadzonych. Oficjalne podziękowania i życzenia 
dalszych lat współpracy wójtowi Lesławowi Golbie złożył nowy 
burmistrz zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy Rietz-Neuendorf 
- Olivier Radzio. Podziękowania za pracę rolników gminy Jerz-
manowa składał także starosta Jarosław Dudkowiak oraz Izabela 
Wańkowicz – przedstawicielka biura senator Doroty Czudowskiej 
i poseł Ewy Szymańskiej.

Prawdziwym oblężeniem cieszyła się sołecka   
biesiada „czym chata bogata…”. Na cudownie 
ozdobionych stoiskach na gości czekało 1500 

porcji domowych specjałów jak: maniow-
ski bigos, pierogi prosto z Gaików, kar-

kówka – specjał Modłej, bądzowskie 
pajdy chleba ze smalcem i małosol-
nym ogórkiem, jaczowskie sycące 
leczo, jerzmanowskie pyzy ziemnia-
czane  podawane z zasmażaną ka-
pustą,  smardzowskie naleśniki na 
słodko, ostro lub wytrawnie, domo-

wej roboty nalewki serwowane przez 
piękne i uśmiechnięte panie z KGW  

z Kurowic. Ekipa strażaków z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Jaczowie rejestro-

wała potencjalnych dawców szpiku ko-
stnego. Strażacy udzielali fachowych 

informacji nt. akcji oraz pobierali 
materiał, który może w przyszło-
ści pomóc chorym i cierpiącym 
z powodu białaczki. Na terenie 
miasteczka imprezowego zapar-
kował również szczepionkobus, 
w którym można było skorzystać 
ze szczepienia  przeciwko Co-
vid-19. 

Artystyczną część Dożynek 
poprzedził nadzwyczajny punkt 

programu, na który wszyscy czekali 
już od kilkunastu miesięcy – uroczyste 

otwarcie „Stodoły kultury”. Z nowo przy-
gotowanym dożynkowym repertuarem wy-

stąpił Zespół „Jaczowiacy” – duma naszej gminy. 
Ogromną sympatią młodszych i starszych widzów cieszył się roz-
grywany przy scenie interaktywny spektakl "Pan Mniam Mniam",  
a dawkę śmiechu zapewnił wspaniały występ Kabaretu K2. Nagro-
dy pieniężne oraz dyplomy z rąk wójta odebrali laureaci konkursu 
fotograficznego Foto-Rola, konkursu na Najpiękniejsza Dożynko-
wą Dekorację Posesji oraz panie z KGW w Potoczku za wykona-

W dzisiejszych czasach Dożynki nie są już tylko świętem  rolników, którzy ukończyli żniwa, są świętem 
przypominającym wszystkim ludziom, że praca rolnika to jedna  z  najważniejszych prac dających nam co-
dzienny chleb i zapełniająca półki sklepowe kupowaną przez nas żywnością. To święto, na którym spoty-
kają się: tradycja, duma, radość i zabawa.
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Dożynki  
Gminy Jerzmanowa 2021

nie dożynkowego wieńca. Istnym rajem dla dzieci i rodziców było 
„Miasteczko zabaw”, zapewniało mnóstwo atrakcji i przeróżnych 
zajęć prowadzonych przez animatorów. Dodatkowo strażacy z OSP 
Jaczów zapewnili przejażdżki quadem. O zmierzchu rozpoczęło się 
Disco Party, na którym DJ Tomasz Michalski bez problemów trzy-
mał wszystkich na parkiecie aż do przybycia niekwestionowanej 
gwiazdy - Zespołu MILANO. Utwór „O Tobie kochana” śpiewali 
wszyscy. Zespół wraz z charyzmatycznym Mirosławem Trzcińskim 
na czele zawładnął sercami publiczności. Koncert skończył się po 
północy. 

Podziękowania za wsparcie im-
prezy ślemy sponsorom  i partnerom:

  Związek Gmin Zagłębia Miedzio-
wego

  Bank Spółdzielczy w Głogowie
 Międzynarodowy i Krajowy Transport 
Samochodowy Wojciech Witkowski

  PHU BRACIA Jan i Andrzej Łyżwa
  Juźwiak Grzegorz Pracownia Projektowa - 
Wilków

  RYCZEK
  Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
  GASTRO-POL
  Zielone Ogrody Wioletta Miodowicz-Jakubowska
  PRiUB BUDREM
  Ekologiczna Pralnia Delfin
  RAZBI
  Gpk-Suez Głogów
  EFEKT
  Bus ATENA
  RAGEN
  BAR–BUD Jerzmanowa
  Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce

Dziękujemy także wszystkim osobom, które przyczyniły się 
do ugoszczenia dożynkowych gości, tj. gospodyniom z sołectw 
i paniom z Kół Gospodyń Wiejskich. Dziękujemy naszym part-
nerom i kontrahentom, z których każdy wsparł nas w budowa-
niu miasteczka imprezowego i organizacji tego niecodziennego  
wydarzenia.  GCK
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FOTO-ROLA  
rozstrzygnięcie konkursu

1. miejsce Piotr Zygmunt, nagroda w wysokości 500 zł 

5. miejsce Beata Łojkowska,  
nagroda w wysokości 100 zł 

4. miejsce Ada Goś,  
nagroda w wysokości 100 zł 

3. miejsce Tomasz Czyż,  
nagroda w wysokości 300 zł 

2. miejsce Bożena Zygmunt,  
nagroda w wysokości 400 zł 

W dniu 17.08.2021 r. przed niesamowicie 
trudnym wyzwaniem stanęło, powołane 
przez organizatora niezależne jury w skła-
dzie pan Tadeusz Szymon Trociński  –  na-
uczyciel ZSTiO oraz wykładowca PWSZ  
w Głogowie uczący przedmiotów zwią-
zanych reklamą i fotografią oraz Piotr 
Szymczak – współwłaściciel agencji rekla-
mowej Sztuka reklamy, zajmujący się też 
zawodowo fotografią i filmem w branży 
reklamowej. Ich zadaniem było wyłonienie 
najlepszych fotografii w konkursie fotogra-
ficznym FOTO-ROLA ogłoszonym przez 
Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 
już w zeszłym roku. Tematem konkursu 

było przedstawienie pracy rolników, ho-
dowców czy gospodarzy. Pracy która jest 
niezbędna życiu człowieka. Temat pozor-
nie przyjemny i łatwy okazał się niełatwy  
w ocenie gdyż uczestnicy konkursu wyka-
zali się ogromną wrażliwością artystyczną.

Ocena prac odbyła się w dwóch etapach. 
W etapie pierwszym spośród pięciu fotogra-
fii nadesłanych przez każdego z uczestników 
wyłoniono najlepszą. W etapie drugim z pię-
ciu najlepszych zdjęć wyłoniono zwycięzców. 

Gratulujemy!
Wystawę plenerową wszystkich zdjęć 

zgłoszonych do konkursu oglądać mogli-
śmy podczas Dożynek Gminnych  GCK

Z inicjatywy Ks. proboszcza Piotra Matusa 
doszło do nawiązania niecodziennej współ-
pracy w wyjątkowym celu. Wykorzystano 
w stu procentach potencjał, wyposażonej 
w piec ceramiczny, GCK-owskiej pracowni 
artystycznej w Jerzmanowej, w której ponad 
60 osobowa grupa młodzieży uczestniczyła 
w dwóch cyklach warsztatów ceramicznych, 
1 – lepieniu i 2 – szkliwieniu. To nietypowy 
element przygotowań do bierzmowania,  
a jego efektem końcowym będzie własny, 
unikatowy krzyż ceramiczny wykorzystany 
podczas przyjmowania sakramentu. 

Gliną 
natchnieni

Mimo wakacyjnej przerwy w warsz-
tatach prowadzonych cyklicznie przez 
GCK, pracownia zatętniła życiem. Uczest-
nicy zapoznali się z etapami i techniką 
tworzenia z plastra gliny oraz sposobami 
szkliwienia. Wielu spośród młodych ludzi 
zainteresowało się warsztatem ceramicz-
nym i mamy nadzieję, że dzięki takim ini-
cjatywom uda się zaszczepić w kimś pasję 
na dłużej. Cieszymy się z organizacji tego 
przedsięwzięcia. Dla młodzieży była to  
z pewnością duża odskocznia od stan-
dardowych przygotowań do sakramentu,  
a tym samym okazja do nauki warsztatu ce-
ramicznego poprzez własnoręczne zrobie-
nie pracy, która będzie mieć dla właściciela 
szczególne znaczenie w przyszłości.  GCK
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Rewitalizacja przypałacowego parku

Głogowianki 2021 
20.06.2021 r. na bulwarze nadodrzańskim w Głogowie, mieliśmy ogromną przyjemność uczestniczyć  
i tym samym wspólnie z innymi uczestnikami  tworzyć niezwykłe wydarzenie pn. Głogowianki 2021.  
Była to pierwsza w tym roku impreza plenerowa, na której prezentowaliśmy naszą działalność swobodnie, 
bez izolacji i pandemicznych obostrzeń.

Obecnie trwa drugi etap rewitalizacji parku w Jerzmanowej. Nie 
mamy wątpliwości, że jerzmanowski park stanie się ulubionym  miej-
scem spacerów i rodzinnego wypoczynku wśród mieszkańców gminy.  

Na stoisku promowaliśmy bogactwo 
wyrobów rękodzielniczych powstałych  
w wyniku działalności naszych instrukto-
rów   jako elementy pokazowe dla uczest-
ników  warsztatów i zajęć dla dzieci i do-
rosłych. W tym roku dominowały ozdoby 
z papieru czyli tzw. Scrapbooking (ręcznie 
robione albumy na zdjęcia, ozdobne pudeł-
ka i kartki na różne okazje). Ponad to wy-
roby ceramiczne i witrażowe, metalowa, 
sznurkowa i koralikowa biżuteria, ozdob-
ne wianki na drzwi, szydełkowe i makra-
mowe łapacze snów. 

Podczas Głogowianek  pokazaliśmy 
się również „w działaniu”, organizując 
warsztaty. Podczas nich najmłodsi robili 
ozdobne pudełka na czekoladki,  głównie 
by obdarować tatę z okazji zbliżającego 
się Dnia Ojca lub ulubionego nauczyciela  
w końcowo rocznym podziękowaniu. Moż-
na było także nauczyć się jak w prosty spo-
sób z koralika, kolorowej włóczki i sznurka 
zrobić uroczą laleczkę.

Gminę Jerzmanowa godnie reprezen-
towały także panie z KGW z Potoczka oraz 
KGW „Anna” z Kurowic, serwując własne 
wypieki oraz remedium na upał w postaci 
orzeźwiających napojów i wody z mrożo-
nymi owocami.  GCK

W pierwszym etapie rewitalizacji oczysz-
czone zostały dna stawów z roślin oraz  
z namułów wraz z oczyszczeniem prze-
pustów i formowaniem skarpy nabrzeża. 
Drugi etap, który niebawem się zakończy,  
ma na celu przywrócenie walorów przyrod-
niczo-historycznych parku, a  ich zakres 
obejmuje odtworzenie i  budowę ścieżek 
parkowych w ich historycznym przebiegu. 
Ponadto wykonane zostanie oświetlenie 
parkowe, zamontowane zostaną tablice 
informacyjne, ławki, kosze, a także nowe 
nasadzenia.  Systematyczna rewitalizacja 
parku z pięknym starym drzewostanem 
i powiązanie go ciągami pieszymi sprawią, 
że  park stanie się urokliwym, wręcz ma-
gicznym miejscem odwiedzanym zarówno 
przez mieszkańców i turystów.

Warto przypomnieć, że wszystkie 
środki przeznaczone na tę inwestycję po-
chodzą z Rządowego Funduszu Inwesty-
cji Lokalnych, które otrzymaliśmy dzięki 
złożeniu przez Gminę wniosku o wsparcie 
inwestycji. 
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Pod hasłem Młodzieżowe Lato w dniach 16-21 sierpnia 2021 Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej 
zorganizowało tydzień atrakcji  dla młodzieży z gminy Jerzmanowa. Wyjątkowe warsztaty organizowane 
każdego wieczoru przez kolejnych 6 dni okazały się świetnym sposobem na zakończenie wakacji, dobrą 
zabawę, poznanie nowych osób, integrację, zdobycie nowej wiedzy i aktywne spędzenie czasu.

Młodzieżowe LATO

Wydarzenie rozpoczęło nocowanie pod 
namiotami połączone z warsztatami bęb-
niarskimi, integracją w tańcu belgijskim, 
warsztatami double stick i tańca z hula-hop 
prowadzonymi przez Patrycję Worobiej  
i Arka Zagajewskiego. W tle płonęło ogni-
sko, na którym smażono kiełbaski i ziem-
niaki, a przed północą młodzież miała oka-
zję uczestniczyć w koncercie relaksacyjnym 
pn. „Podróż w głąb siebie.” w wykonaniu 
grupy bębniarskiej pod kierownictwem Pa-
tryka Kmiecia. W ofercie warsztatów zna-
lazł się także wyjazd do Starej Prochowni 
w okolice Głogowa na wystrzałową walkę 
drużyn w paintball. Wyjątkowe, bo peł-
ne zadań o tematyce wojskowej podcho-
dy, odbyły się w Jaczowie. Dawkę wiedzy  
o wojsku, ekwipunku i survivalu przekazał 
Starszy szeregowy Radosław Augustyniak 
z 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjne-
go. Profesjonalnym szkoleniem okazały się 
być warsztaty SUSHI w wykonaniu KOKU 
Sushi z Głogowa. Zaproszenie na rodzinny 
obiad w restauracji wygrała Agata Polak za 
mistrzowskie skręcenie Futomaka. Piąt-
kowy wieczór obfitował w pełne śmiechu  
i zabaw: konkurencje, zawody drużynowe  
i e-turnieje z nagrodami oraz mecz siat-
kówki. Tydzień zwieńczyła wycieczka do 
Laboratorium Frankenstaina w Ząbkowi-
cach Śląskich oraz Złotego Stoku gdzie 
zwiedzanie Kopalni Złota i Średniowiecz-
nej Osady Górniczej odbyło się w formie 
prawie 3 godzinnej gry terenowej, podczas 
której dwie drużyny musiały sprostać wielu 
wyzwaniom i rozwiązać niełatwe  zadania.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za wspólnie wspaniale spędzony czas i za-
praszamy na wakacje z GCK w przyszłym 
roku.  GCK
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Najpiękniejsza Dożynkowa Dekoracja Posesji 
Słomiane dekoracje przy posesjach i dro-
gach to tradycja zwiastująca końcówkę 
zbiorów. Są widoczną oznaką czasu dożyn-
kowego oraz symbolem radości z zakoń-
czenia intensywnych prac na roli. Często 
to już nie tylko słomiane kukły ale nowsze 
formy ekspresji bogate w pełne humoru 
scenki rodzajowe lub świeckie i religijne 
symbole. Wywołują radość na twarzach nie 
tylko dzieci ale i dorosłych. 

W tym roku Sołectwo Kurowice obro-
niło honor gminy Jerzmanowa i zgłosiło 
swoją dekorację do VI edycji konkursu na 
Najpiękniejszą Dożynkową Dekorację Po-
sesji, organizowanego co roku przez GCK 
w Jerzmanowej. Do jej stworzenia posłuży-
ły roślinne płody oraz plony zbóż, okazałe 
dynie, warzywa, kwiaty i zabytkowy sprzęt 
rolniczy. Nie zabrakło humorystycznego 
akcentu w postaci rodziny słomianych ku-

kieł. Za poświęcony czas i wysiłek włożony 
w stworzenie dekoracji komisja konkurso-
wa postanowiła nagrodzić panie Barbarę 
Jakubowską i Irenę Krajewską nagrodą  
w kwocie 500 zł – będąca równowartością 
kwoty pierwszego miejsca w konkursie. 

Dziękujemy za podtrzymywanie do-
żynkowych tradycji.  GCK

Narodowe Czytanie 2021
W tym roku Gminne Centrum Kultury  
w Jerzmanowej i Biblioteka Publiczna  
w Jerzmanowej dołączyli do jubileuszowej 
10. edycji Narodowego Czytania 2021 pod 
Patronatem Pary Prezydenckiej Andrzeja 
Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhau-
ser-Dudy.  

Z tej okazji w dniu 4 września 2021 
zorganizowano dwa wydarzenia filmowe, 
emitowane na platformie facebooka or-
ganizatorów. W pierwszym do wspólnego 
odczytania lektury Moralność pani Dul-
skiej Gabrieli Zapolskiej, nasze bibliote-

karki Marta Tomulik i Agnieszka Koziń-
ska przebrane za panią Dulską, zapraszały 
mieszkańców gminy - przypadkowo wy-
rwanyc h z codzienności i zaczepionych na 
ulicy lub w pracy. W drugim, Dyskusyjny 
Klub Książki z Jerzmanowej przygotował 
scenariusz i wystawił spektakl pn. Współ-
czesna Pani Dulska, czyli Moralność pani 
Dulskiej osadzona w realiach XXI wieku. 
Jeśli ominęło Cię wydarzenie obydwa fil-
my znajdziesz na  fanpegach i stronach 
organizatorów gckjerzmanowa.pl oraz bi-
bliotekajerzm.pl  GCK
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Imprezę poprowadziła niezwykle żywio-
łowa Patrycja Wachowska, a wszystkich 
zgromadzonych przywitała Barbara Resz-
czyńska – Dyrektor Gminnego Centrum 
Kultury w Jerzmanowej..

– Jest mi ogromnie miło, że w tak licznym 
gronie przybyliście (…) Od 2016 roku organi-
zujemy Spotkanie Kultur, a zainicjonowane 
ono zostało Światowymi Dniami Młodzieży. 
Od tego czasu staramy się tą imprezę kultywo-
wać i organizować co roku. Życzę Państwu cu-
downej zabawy. – mówiła, witając również 
przybyłych oficjeli: Wójta Lesława Golbę, 
Ks. Proboszcza Piotra Matusa oraz Ola-
fa Klemperta – byłego burmistrza gminy 
Rietz Neuendorf, który przyjechał z przy-
jacielską wizytą. 

Głos zabrał także sam Wójt gminy Jerz-
manowa Lesław Golba - Spotkanie Kultur to 
impreza, która wpisała się już w harmonogram 
imprez gminy Jerzmanowa (…) dużo ciekawych 
rzeczy będzie się tu dzisiaj działo, bardzo się 
cieszę że przybyliście i że właśnie tu będziemy 
mogli się razem bawić – mówił. – Wypada mi 
tylko życzyć wspaniałych wrażeń – dodał.

Już od pierwszych minut ze sceny po-
płynęły chwytające za serce kubańskie 
dźwięki w wykonaniu zespołu Jose Torres 
& Havana Dreams, muzycy wprowadzili 
wszystkich w beztroski klimat kraju rado-
ści, ciepła, kawy i cygar nie tylko muzyką 

Spotkanie Kultur 

ale i zabawnymi opowieściami. O tym, że 
Indianie to nie tylko łuk i strzały, a ich 
kultura jest o wiele bardziej fascynująca 
przekonywali: Marek Ptasiński, Bogdan 
Płonka i Marcin Zaic podczas Spotkania 
z kulturą Indian Ameryki Północnej. Pa-
nowie zaprezentowali niesamowity taniec 
i niepowtarzalne bogato zdobione indiań-
skie stroje. Mocne góralskie brzmienie  
w nowoczesnej aranżacji połączone z ra-
pem zapewnili Liber & InoRos, a daw-
kę pozytywnej, radosnej i romantycznej 
energii zafundowali An Dreo e Karina  
w największych przebojach włoskich du-
etu Al Bano e Romina Power – „Felici-
ta”. DJ Mateusz Dworczak poprowadził 
Dyskotekę Świata wyciągając do tańca 
młodzież, która nie zeszła z parkietu do 
północy. Na placu koncertowym można 
było najeść się do syta, przechadzać przy 
stoiskach handlowych oferujących festy-
nowe gadżety, osłaniające przed słońcem 
kapelusze czy nietypowe ozdoby do wło-
sów wykonane metodą kanzashi. Wysta-
wa organizatora pokazywała wachlarz 
możliwości warsztatowych. Prezentowaną 
biżuterię, witraż, ceramikę i wiele innych 
wyrobów rękodzielniczych można było 
nie tylko oglądnąć ale i zakupić. Podczas 
festynu odbywała się także zbiórka chary-
tatywna i kiermasz „Dla Marysi”. Na rzecz 

Dzień 25.07.2021 r. z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
wszystkich, którzy o godz. 16:00 przybyli na plac pod Stodołą Kultury 
w Jerzmanowej. Przepiękna pogoda, niesamowici artyści, różnorodny 
repertuar, wspaniała muzyka, śpiew,  tańce oraz atrakcje dla dzieci  
i dorosłych. Tegoroczne Spotkanie Kultur w Jerzmanowej  
przyciągnęło tłum widzów.
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dziewczynki chorej na SMA typu 1 zebra-
no 3 tys.  zł. Uczestnicy mogli także wes-
przeć fundację Caritas i za skromny datek 
do puszki napić się orzeźwiającej zimnej 
lemoniady.

Ogrom atrakcji, a w nim: kule bumper 
ball, strefa VR, animacje, bańki mydlane, 
stanowiska łucznicze oraz dmuchane ska-
kance, zjeżdżalnie, basen z piłkami i tram-
poliny,  czekał także na dzieci i rodziców  
w Miasteczku Zabaw ulokowanym w za-
cisznym miejscu przy Pałacu. Dla pragną-
cych całkowitego wyciszenia, powstała 
Strefa relaksu oferująca odprężenie przy 
etnicznych brzmieniach instrumentów wy-
woływanych przez Ewelinę Ceklarz ze Stre-
fy Kojących Dźwięków. Niemałą atrakcją 
okazało się stoisko informujące o zgubnym 
wpływie narkotyków i alkoholu. Można 
było na nim założyć alkogogle lub narko-
gogle, spróbować przejść torem przeszkód  
i przekonać się na własnej skórze jaki 
wpływ na nasze zmysły mają używki. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
uczestnikom imprezy. Razem udało się stwo-
rzyć niezapomniany klimat tegorocznej im-
prezy, a widok bawiących się rodzin z dzieć-
mi, osób starszych i młodzieży pod sceną 
sprawił nam największą przyjemność. Dzię-
ki takim wydarzeniom nasza praca dla Was 
przynosi wiele satysfakcji i nabiera sensu.  

Imprezę wsparł finansowo Związek 
Gmin Zagłębia Miedziowego.  GCK

XXVIII Przeglądu Zespołów Ludowych  
i Folklorystycznych Jaczów 2021’ – online
W formie online odbyła się tegoroczna 
edycja Przeglądu  Zespołów Ludowych  
i Folklorystycznych Jaczów 2021’, do udzia-
łu zgłosiło się 9 zespołów prezentujących 
rodzimy folklor lub program stylizowany 
na ludowy. Wśród nich „Brzegowiacy”, 
„Grochowiczanki”, Kapela Pogranicze, 
Zespół Folklorystyczny „Lubin”, „Sobinia-
nie”, „Starczowianie” i Zespół „Chaber”. 
Nie zabrakło występów gospodarzy czyli 
Zespołu „Jaczowiacy”. Uczestnicy zapre-
zentowali bogaty i różnorodny repertuar, 
utwory własne i covery. Premiery nade-
słanych filmów, które nadal można ogląd-
nąć, GCK w Jerzmanowej publikowało  

27 czerwca 2021 na swoim portalu Facebo-
oka i stronie internetowej. – Ta nowa formu-
ła pokazała nam , że ludowość jest ogromnie 
potrzebna i nigdy nie zaniknie dopóki Państwo 
jesteście z nami, a sceny rozbrzmiewają muzy-
ka ludową – mówiła w podziękowaniu dla 
zespołów Barbara Reszczyńska. 

Dzień z muzyka na ludowo w sieci był 
świetną okazją do promowania twórczo-
ści ludowej swojego regionu. Uczestnicy 
przeglądu otrzymali pamiątkowe statuetki 
i dyplomy. Dziękujemy wszystkim miło-
śnikom kultury ludowej i widzom przed 
monitorami, którzy śledzili nasze premie-
ry w dniu przeglądu.  GCK
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GCK w Jerzmanowej od lat przygotowu-
je wakacyjną bezpłatną ofertę zajęć dla 
dzieci zamieszkujących teren gminy Jerz-
manowa. W tegorocznych zajęciach wa-
kacyjnych pn. Wakacje i warsztatowe wa-
riacje, prowadzonych od początku lipca do  
10 sierpnia, kolejno w świetlicach wiej-
skich poszczególnych miejscowości gminy 
Jerzmanowa wzięło udział łącznie ponad 
100 osobowa grupa dzieci.

Oferta zajęć zaproponowanych przez 
GCK obfitowała w prawdziwe wariactwo 
form i technik warsztatowych. Uczestnicy 
tworzyli abstrakcyjne obrazy malowane 
nitką namaczaną w farbie, poznali wywo-
dzącą się z Indii technikę malowania tatu-
aży henną, konkurowali w turnieju smaku 
na najlepszego kucharza, projektowali 
własne zegary, tworzyli sznurkowe lalecz-
ki, koralikowe naprasowanki i papierowe 
magiczne pudełka. Czterogodzinny czas 
spędzony z instruktorami każdego dnia 
obfitował także w cieszące się dużym za-
angażowaniem dzieci, zajęcia ruchowe  
i animacyjne, jak: zabawy z chustą, zabawa 
w rekina, kartofla, gorące krzesła, pięć rzu-
tów, gra w kolory i wiele wiele innych jakie 
tylko przychodziły wszystkim do głowy.

Wakacje i warsztatowe wariacje to 
program zajęć przygotowany z myślą  
o najmłodszych. Nastawiony na rozwijanie 
wszelkich zdolności dziecka, dzięki którym 
kształtują one swoją osobowość i zwięk-
sza szansę swojego powodzenia w szkole  
i w życiu. Techniki warsztatowe dobierane 
są tak, by uczyć przez zabawę, kształtować 
osobowość i twórczą postawę otwarcia na 
świat, a przede wszystkim rozwijać zdol-
ności manualne wpływające na rozwój 
tzw. motoryki małej, która niestety przez 
dzisiejszy rozwój techniki jest u dzieci 
często mocno obniżona. Podczas naszych 
wakacyjnych zajęć dzieci nieświadomie się 
kształcą, kreatywnie spędzają wolny czas, 
odpoczywają od tradycyjnych metod na-
uczania i zbierają energię na nadchodzący 
rok szkolny. Do zobaczenia za rok!  GCK

Wariacje  
w wakacje 

Okres wakacji jest dla GCK w Jerzmano-
wej nie tylko czasem organizacji letnich 
wydarzeń ale również czasem wielu prac 
porządkowych i konserwatorskich. Dlate-
go już po raz drugi, podobnie jak w ubie-
głym roku, zatrudnienie w GCK na okres 
wakacji, mogła znaleźć jerzmanowska 
młodzież w wieku 16-18 lat. 

Program pn. „Wakacyjna praca” po-
dzielony był na 3 dwutygodniowe 
etapy. W trzech różnych termi-
nach: 5-16 lipca, 19-30 lipca 
oraz 2-13 sierpnia 2021 do 

Pracowite wakacje
prac zatrudniono po trzy osoby. Zaintere-
sowanie było ogromne. Ponad 30 osób zło-
żyło podania, a 9-ciu kandydatów wyłonio-
no w drodze przeprowadzonych rozmów 
kwalifikacyjnych i losowania.

Zakres obowiązków obejmował prace 
porządkowe i konserwacyjne na terenach 
obiektów administrowanych przez GCK. 
Udało się zrobić wiele! Świeżość zyskały 
drewniane i metalowe elementy, barierki, 

ławki, tarasy i płoty przy świetlicach 
wiejskich. Nowe oblicze zyskał beto-

nowy stolik szachowy przy bibliote-
ce w Jerzmanowej. Przez 5 godzin 
dziennie młodzież plewiła, przyci-
nała pomagała przy pracach bieżą-
cych i porządkowaniu magazynu, 

a także przy organizacji „Spotkania 
kultur”. – Akcja przyniosła korzyści obu 
stronom, młodzi ludzie dostali szansę na 
zdobycie pierwszych pieniędzy i zapozna-
nie z procedurami zatrudnienia, a GCK 
zyskało „ręce do pomocy”. Dlatego doło-
żymy wszelkich starań by oferta pracy dla 
młodych pojawiła się także w przyszłym 
roku – obiecuje dyrektor Barbara Resz-
czyńska.  GCK

Spotkanie w Cieniu Kolegiaty
Z ogromną radością, po roku przerwy spowo-
dowanej pandemią uczestniczyliśmy w jubi-
leuszowej  XV edycji wydarzenia” W Cieniu 
Kolegiaty” - wspólnym Święcie Tradycji i Kul-
tury Ziemi Głogowskiej, Wojska Polskiego 
oraz Kolegiaty. W tym roku Gminne Centrum 
Kultury w Jerzmanowej oraz KGW ze Smar-
dzowa pokazały czym słynie gmina Jerzmano-
wa – gościnnością, smakiem i talentem.

Jak co roku impreza nie zawiodła do-
starczając mnóstwo wrażeń przybyłym go-
ściom. Podziękowania za wkład w organi-
zację święta z rąk Starosty Głogowskiego 
Jarosława Dudkowiaka przyjął Wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba. Czas umilały 
występy regionalnych zespołów ludowych, 

a zmysł wzroku cieszył widok niesamowi-
cie przystrojonych i pełnych różności stoisk 
gminnych powiatu głogowskiego. Gwiazdą 
wieczoru była Kasia Moś z Zespołem.

Nasze stoisko oferowało odbiorcom 
szeroki wachlarz rękodzieła artystycznego. 
Nie zabrakło witraży, ceramiki, makaramy 
przepięknych różnorodnych prac scrapbo-
okingu, biżuterii z koralików oraz innych 
dekoracji materiałowych. Instruktorki 
GCK w Jerzmanowej dołożyły wszelkich 
starań aby pokazać,  że rękodzieło i dekora-
cje robione dawnymi technikami potrafią 
świetnie wpisać się w nowoczesne wnętrza 
i nie muszą kojarzyć się tylko z dawną tra-
dycyjną sztuką ludową.  GCK
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W czerwcu nasze  
przedszkole  
odwiedziły alpaki

Kochane Przedszkolaki, Drodzy 
Rodzice…

Piknik dla  
najmłodszych

Alpaki to zwierzęta o bar-
dzo łagodnym usposo-

bieniu, szczególnie 
pozytywnie nasta-
wione do dzieci. Gła-
skanie i przytulanie 
alpak pomaga dzie-

Z ŻYCIA PrZeDSZKOLI

PRZEDSZKOLE GMINNE „ KRAINA MARZEŃ” W JERZMANOWEJ

ciom rozluźnić się i otworzyć. Spotkanie 
z alpakami było bardzo ciekawą lekcją 
edukacyjną, podczas której przedszkolaki 
poznały życie i zwyczaje przemiłych zwie-
rząt. Dzieci wysłuchały wielu ciekawostek 
o alpakach, miały możliwość nakarmienia 
zwierzątka ulubionym przysmakiem.

Z okazji zakończenia roku oraz powitania 
wakacji, najmłodsza grupa bawiła się wy-
śmienicie na pikniku, który odbył się na 
naszym placu przedszkolnym.

Cudowny czas wakacji dobiegł końca  
i nadszedł czas powrotu do przedszko-
la. Wraz z nowym rokiem szkolnym 
nasze Przedszkolaki awansowały do 
starszych grup, aby tam przywitać się 
z długo niewidzianymi koleżankami, 
kolegami i swoimi Paniami.

Szczególnie ciepło przywitaliśmy 
nasze malutkie „Motylki” , które po 
raz pierwszy przekroczyły próg przed-
szkola. Wszystkim naszym kochanym 
Przedszkolakom życzymy, aby ten nad-
chodzący rok szkolny przyniósł ze sobą 

wiele nowych przygód, radości z nauki, 
beztroskiej zabawy i uśmiechu od ucha do 
ucha.

We wrześniu w naszym przedszkolu 
czeka nas wiele atrakcji, miedzy innymi  
10 września odbędzie się Dzień Sportu, 
dzieci wezmą udział w różnych konkuren-
cjach sportowych. Dnia 13 września zawita 
do nas teatrzyk pt. „O psie, który jeździł 
koleją”. W grupach będziemy obchodzić 
takie święta jak Dzień Przedszkolaka, 
Dzień ziemniaka oraz Dzień Chłopaka.
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Podczas wakacji  
chodziliśmy na długie 
spacery oraz korzy-
staliśmy ze słonecz-
nej pogody na placu 
przedszkolnym.

Wakacyjne zabawy

Wzięliśmy  
udział  
w Challengu

Zajęcia adaptacyjne Pożegnanie starszaków

W czerwcu zostaliśmy nominowa-
ni przez Przedszkole Publiczne Nr 5  
w Polkowicach do wykonania zadania 
„Jesteśmy z Wami niebieskimi motyla-
mi” z okazji Autystycznego Dnia Dumy, 
który przypada 18 czerwca. Nasze przed-
szkolaki spisały się na medal i przy tym 
świetnie się bawiły.

W dniach 23-27 sierpnia odbywały się w na-
szym przedszkolu zajęcia adaptacyjne dla 
najmłodszych. Podczas zajęć rodzice wraz  
z dziećmi spotkały się w swojej nowej sali oraz 
poznały wychowawcę Panią Edytę Rudzką.  
W tym czasie przeprowadzone zostały proste 
zabawy mające na celu zapoznanie się z dzieć-
mi. Maluszki poznały swoich rówieśników,  
a następnie wzięły udział w grach i zabawach. 

Dziesięć miesięcy wspólnych zabaw i za-
jęć, podróży po porach roku i żywiołach 
szybko minęło. 17 czerwca 2020 r. odby-
ło się uroczyste pożegnanie najstarszych 
przedszkolaków z grupy„Tańczące Chmur-
ki” i „Słoneczka”, które rozpoczęło się tra-
dycyjnie „Polonezem”. „Cztery pory roku” 
- pod tym hasłem starszaki dostojnie pre-
zentowały swoje umiejętności artystyczne, 
recytatorskie i taneczne.

Po występach wszystkie dzieci otrzyma-
ły dyplomy oraz nagrody – niespodzianki.

Kolejni absolwenci naszego przed-
szkola opuszczają nas, by rozpocząć na-
ukę w klasie pierwszej. Wychowawczynie, 
Dorota Naumowicz-Krzyżanowska, Edyta 
Rudzka i Teresa Jachym-Skowronek oraz 
wszyscy pracownicy przedszkola, życzą im 
wielu sukcesów i spełnienia marzeń.
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PRZEDSZKOLE GMINNE W JACZOWIE
Pierwszy rok  
fukcjonowania przedszkola

Projekt „Nowe miejsca edukacji 
przedszkolnej w gminie Jerzmanowa”

Przedszkole Gminne w Jaczowie rozpoczęło swoją działalność 1 czerwca 
2020 r., a 1 września 2020 r. w mury Oceanu Marzeń wkroczyły pierw-
sze przedszkolaki. Przedszkole od początku funkcjonowania aktywnie 
uczestniczyło w życiu środowiska lokalnego, a także było inicjatorem 
rozmaitych wydarzeń, m.in. charytatywny kiermasz dla Frania Zabłotne-
go oraz zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska. Dzieci uczestniczyły  
w piknikach rodzinnych oraz spotkaniach z ciekawymi ludźmi. Współ-
pracowaliśmy z wieloma instytucjami m.in.: z Biblioteką Publiczną  
w Jerzmanowej, Wiejskim Domem Kultury w Jaczowie, Gminnym Cen-
trum Kultury w Jerzmanowej, Ochotniczą Strażą Pożarną w Jaczowie.

W czerwcu placówka pożegnała swoich pierwszych absolwentów.  
Z tej okazji przedszkolaki pod kierunkiem swoich nauczycielek przygo-
towały specjalny występ artystyczny dla zaproszonych gości. Był polonez, 
wierszyki, piosenki, tańce, podziękowania, kwiaty, słodkości i mnóstwo 
wzruszeń. Na pamiątkę tej pięknej uroczystości Wójt Gminy Lesław Gol-
ba wręczył każdemu małemu absolwentowi „coś do nauki” na dobry start, 
a Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Kozakowski „coś słodkiego”. 

– Będziemy bardzo mile wspominać naszych pierwszych Absolwentów! Ży-
czę Wam drogie Dzieci sukcesów w szkole i spełniania marzeń. Rodzicom gratu-
luję wspaniałych pociech! – mówił wójt podczas uroczystości. 

W nowym roku szkolnym w swoich działaniach cały zespół przed-
szkola będzie dążył do nadania imienia placówce. Będzie to ważne wyda-
rzenie dla całej społeczności przedszkola. 

– Przed nami nowy rok i nowe marzenia do spełnienia. Pragniemy nadal 
realizować swoje zadania statutowe. Mamy mnóstwo pozytywnej energii. Bę-
dziemy poszukiwać nowych inspiracji oraz nawiązywać wspaniałe przyjaźnie, 
aby zapisywać kolejne karty w historii naszego przedszkola. Zwieńczeniem tych 
starań będzie uroczyste nadanie imienia. Życzymy sobie oraz wszystkim dzie-
ciom uczęszczającym do naszego przedszkola wspaniałej zabawy! – mówi Dy-
rektor Przedszkola Agnieszka Dominiczak.

W sierpniu w Przedszkolu Gmin-
nym w Jaczowie zakończyły się 
działania związane z realizacją 
projektu „Nowe miejsca edukacji 
przedszkolnej w Gminie Jerzma-
nowa”. 
Projekt trwał od 1 marca 2020 roku i osta-
tecznie zakończył się 31 sierpnia 2021 r.   
Głównym celem było zwiększenie stopnia 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej  
i podniesienie kompetencji dzieci poprzez 
udział w rozmaitych zajęciach dodatkowych.

Projekt objął wsparciem 75 dzieci  
w wieku od 3 do 6 lat. Ponadto w ramach 
projektu dofinansowano szkolenie dla na-
uczyciela objętego projektem oraz zorga-
nizowane zostały wyjazdy edukacyjne dla 
dzieci i teatr żywego aktora. Przedszkole 
zostało doposażone w meble, pomoce dy-
daktyczne, nowoczesne narzędzia multi-
medialne i sprzęt do zapobiegania oraz 
zwalczania COVID-19. 

Wartość projektu: 425 872,85 zł, w tym 
dofinansowanie projektu z UE: 361 991,92 zł Dzieci z Dominikiem Kujawą – instruktorem ju-jitsu
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Kreatywne wakacje 

Nowy rok szkolny czas zacząć!

Przedszkole Gminne w Jaczowie w pierw-
szym swoim wakacyjnym dyżurze brało 
udział w Projekcie Edukacyjnym „Kre-
atywne Wakacje”. Głównym celem tego 
projektu było rozwijanie postawy twórczej 
dzieci, by potrafiły zrobić „coś z niczego”. 
W ramach działań podejmowanych na 
rzecz realizacji projektu były zabawy sen-
soryczne z cieczą nienewtonowską, two-
rzenie niezwykłych konstrukcji z klocków, 
zabawy z wodą, wykonanie ekologicznych 
zabawek z odpadów oraz pokonanie toru 
przeszkód na świeżym powietrzu. 

Wykonanie zadań sprawiło dzieciom 
wiele radości. Nie ma wątpliwości, że wa-
kacyjny dyżur w przedszkolu przyniósł 
nowe doświadczenia i wspaniałą zabawę.

Z ŻYCIA SZKół

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERZMANOWEJ

Nadszedł długo wyczekiwany 1 września. 
Uczniowie i nauczyciele z radością wrócili 
w szkolne mury. Nowy rok, to nowe możli-
wości. Nauczyciele w Szkole Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej przygo-
towali ciekawe innowacje pedagogiczne, 
które będą realizowane w tym roku szkol-
nym. Przed nami także szereg wydarzeń 
edukacyjnych. Oczywiście zaczynamy od 
Narodowego Czytania 2021, następnie 
pierwszoklasiści czekają na pasowanie na 
ucznia. Oczywiście Dzień Komisji Edu-
kacji Narodowej też będziemy obchodzili 
uroczyście.  To tylko najbliższe, najważ-
niejsze wydarzenia, które czekają naszych 
uczniów. Przez cały rok będziemy uczest-
niczyć w koncertach „W krainie muzyki”, 
czekają nas także liczne wycieczki. Mamy 
nadzieję, że ten rok szkolny będzie bogaty 

w pozytywne doświadczenia. A następne 
wakacje już za rok! Wszystkim uczniom, 
nauczycielom, pracownikom szkoły oraz 

rodzicom życzymy wytrwałości, optymi-
zmu i spokojnego zdobywania wiedzy.
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SZKOŁA PODSTAWOWA IM. HENRyKA SIENKIEWICZA W JACZOWIE
Akcje charytatywne przeprowadzone 
w szkole w Jaczowie

Wycieczki szkolne

W szkole w Jaczowie w ciągu ostatnich 
miesięcy odbyło się kilka akcji charytatyw-
nych. Podczas zbiórki pieniędzy na maleń-
ką Marysię z Brenna chorą na SMA uzbie-
rano 500.84 zł. 

Dzięki akcji Paczka dla Medyka na 
ręce pana kierownika SOR w Głogowie 
została przekazana paczka z darami, ze-
branymi dzięki okazanej życzliwości ro-
dziców, uczniów i pracowników szkoły  
w Jaczowie.

Również świetlica szkolna włączyła 
się w pomoc wychowankom Zespołu Pla-
cówek Szkolno-Wychowawczych w Gło-
gowie. Dla osób z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim zostały 
przekazane przydatne rękodzieła, któ-
re dostarczą wychowankom różnorodne 
bodźce w czasie wolnym.

Szkolne Koło Caritas przystąpiło do 
realizacji ekologicznych projektów pod 
wspólnym tytułem Laudato si’ w oparciu 
o encyklikę papieża Franciszka pod tymże 
tytułem.

W projekcie bierze udział 244 uczniów 
SP Jaczów i SP Jerzmanowa, nauczycie-
le i wychowawcy oraz 17 wolontariuszy  
z parafii. Do tej pory budowali domki dla 
owadów, szyli ekologiczne torby z obru-
sów, sadzili drzewa i wypracowali własne 
nadruki.

W efekcie realizacji inicjatywy, po-
przez wydruki haseł i grafiki proekologicz-
nej uczestnicy projektu pokazali encyklikę 
Laudato si’ jako podstawę praktycznego 
działania. Sami uczestnicy, lokalna spo-
łeczność i środowisko naturalne zyskali 
świadomość, że codzienne wybory poje-

dynczego człowieka wpływają na środowi-
sko globalne.

W kolejnych projektach Szkolne Koło 
Caritas objęło swoim działaniem tworze-
nie spiżarni Caritas, której nadany został 
patronat świętej Hildegardy.

21 czerwca 2021 r. uczniowie najstar-
szych klas szkoły podstawowej w Jaczowie 
uczestniczyli w wycieczce na spływ ponto-
nowy w Bardo. Uczestnikom towarzyszyła 
piękna pogoda, cudowna przyroda, wspa-
niała zabawa podczas 3-godzinnego wio-
słowania, na koniec nie zabrakło również 
pikniku przy ognisku.

Młodsi uczniowie naszej szkoły rów-
nież w czerwcu dwukrotnie udali się na 
terenowe lekcje przyrody do Przemkow-
skiego Parku Krajobrazowego. Zajęcia 
prowadzone były na ścieżce dydaktycznej 
“Piaskowego Gacka” oraz na terenie użyt-
ku ekologicznego „Przemkowskie bagno”. 
Dzieci w czasie wędrówki po lesie poznały 
piętrową budowę lasu, a także zwierzęta  
w nim żyjące. Ciekawą atrakcją było roz-
poznawanie tropów leśnych zwierząt – 
dzików, lisów, wilków. Ponadto uczniowie 
zwiedzali podziemne bunkry – miejsca 
zimowego noclegu nietoperzy. Prowadzili 
również obserwację ptactwa wodnego. Mi-
łym zakończeniem wycieczek było ognisko 
z kiełbaskami.
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Egzamin na kartę rowerową i rajd  
rowerowy ulicami Głogowa

Tenisowe rodzeństwo z SP Jaczów

11 czerwca 2021 roku w „miasteczku ro-
werowym” w Głogowie, odbył się egzamin 
praktyczny na kartę rowerową. Uczniowie 
klas czwartych i piątej, a także kilkoro 
uczniów z klasy szóstej udowadniali swoje 
umiejętności jazdy na rowerze w obecno-
ści pana policjanta aspiranta sztabowego 
Andrzeja Zielińskiego. Wszyscy uczniowie 

z pozytywnym rezultatem ukończyli część 
praktyczną egzaminu. 

22 czerwca 2021 r. w szkole w Jaczowie  
p. Wioletta Olejnik wręczyła karty rowerowe, 
kaski, kamizelki odblaskowe oraz odblaski 
ufundowane przez Wójta Gminy Jerzmano-
wa. Następnie uczniowie ruszyli w drogę. 
Trasa szkolnego rajdu prowadziła wyzna-

czonymi ścieżkami rowerowymi w Głogowie 
– nie zabrakło postoju na Alei Bezpiecznego 
Rowerzysty, która powstała w 2008 roku z ini-
cjatywy p. Elżbiety Urbanowicz-Przysiężnej.

Nad bezpieczeństwem uczniów czu-
wali nauczyciele oraz   Pan Dariusz Śmi-
gaj, strażak Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jaczowie. 

Siostry Williams, bracia Brayanowie, na polskim podwórku siostry Radwańskie – to tenisowe rodzeństwa, 
które znamy naprawdę dobrze i obserwujemy ich sukcesy. Jest ich jednak znacznie więcej, a wśród nich 
bliźniaki Natalia i Kajetan Jasek ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie.

Ich pasja narodziła się przez mamę, która 
rzucając piłeczką do dzieci w ogrodzie za-
uważyła, że tzw. bakcyla załapała Natalia, 
a z czasem też Kajetan. – Natalia chyba od 
zawsze marzyła, by grać w tenisa. Na począt-
ku grali zwyczajnymi paletkami dla dzieci,  
a w 2017 roku, zaczęli trenować w Głogowskim 
Towarzystwie Tenisowym – mówi Monika 
Kaszuba-Jasek, mama bliźniaków. – Nata-
lia i Kajetan od pierwszych treningów wyróż-
niali się dobrą koordynacją ruchową, a już po 
dwóch latach zaczęli osiągać wysokie lokaty  
w turnieniach dziecięcych. Obecnie grają  
w kategorii do lat 10 i należą do czołowych te-
nisistów na Dolnym Śląsku w swojej kategorii. 
Natalia osiąga lepsze wyniki w turniejach, ale 
oboje mają motywację, by osiągać jak najlep-
sze wyniki – mówi trener z GTT Jarsoław 
Blida. – Zachęcamy dzieci z terenu Gminy 
Jerzmanowa do rekrutacji do GTT, która od-
bywa się we wrześniu i w kwietniu. Trenować 
może każdy. Ze względu na umiejętności dzie-
limy swoich podopiecznych na grupę rekreacyj-
ną i grupę profesjonalną – dodaje trener. 

Warto dodać, że Natalia i Kajaten tre-
nują od 4 do 5 razy w tygodniu, a na swoim 
koncie mają miejsca na podium w takich 
turnieniach jak: Mistrzostwa Wojewódz-
twa Lubuskiego, Masters MC Donald’s 
Kids CUP, Narodowy Dzień Tenisa we 
Wrocławiu oraz wiele innych . 

– Jestem bardzo dumna z moich uczniów 
i uważam, że należy mówić głośno o osiągnię-

ciach Natalii i Kajetana. To wspaniałe, że 
poza nauką znajdują czas na sportową pasję 
osiągając przy tym sukcesy – mówi Dyrektor 

Szkoły Podstawowej im Henryka Sienkie-
wicza w Jaczowie Wioletta Olejnik.   JT
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Nasz żłobek ma już rok! 
wIeśCI Ze ŻłOBKA GMINNeGO w JACZOwIe

Żłobek Gminny w Jaczowie ma za sobą pierwszy rok funkcjonowania. 27 sierpnia 2021 r. naj-
młodsi mieszkańcy gminy uroczyście zdmuchnęli symboliczną świeczkę na torcie.

Podczas uroczystości odbyło 
się również pożegnanie star-

szaków, które 1 września 
przywitały nowe miejsce 
– przedszkole! Wspólny 
rok szybko minął. Było 
wiele zabawy i mnó-
stwo wspaniałych chwil.  
- Pracownicy żłobka przygo-
towali dla naszych pociech 
wspaniałą imprezę! Dzieci 

tańczyły, śpiewały. Był to cu-
downie spędzony czas! – relacjo-

nowała jedna z mam. 
– Pragniemy podziękować Wam 

drodzy Rodzice za wspaniałą i owocną 
współpracę, za zaangażowanie w życie 

żłobka, a także gratulujemy wspaniałych 
dzieci! Wam dzieci dziękujemy za uśmiech  

i radość jakie nam dajecie każdego dnia – mówiła 
Pani Dyrektor Marzena Kucharska i imieniu całej 

załogi żłobka. 

Wójt złożył podziękowania całej kadrze żłobka za oddanie, 
zaangażowanie i trud włożony w wykonywanie swojej pracy. Pod-
kreślił atuty żłobka takie jak dobra dostępność komunikacyjna, 
nowoczesne wyposażenie, wysokie standardy świadczonej opieki 
i serdeczna atmosfera.

– Edukacja zaczyna się od żłobka. Obecnie uczęszcza do naszej pla-
cówki 40 dzieci, co stanowi jego pełne, możliwe obłożenie. Potwierdza 
to, że decyzja gminy o jego budowie była właściwa, a jego powstanie 
trafiło w  potrzeby i oczekiwania naszych mieszkańców – powiedział 
włodarz gminy. 

Placówka powstała dzięki środkom z resortowego programu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”. 
Do 31.08.2022 r. realizuje również projekt dofinansowany ze środ-
ków UE pn. „Nowy żłobek w gminie Jerzmanowa szansą dla Ro-
dziców na powrót do pracy”.



26

LUDZIE / EDUKACJA

Wyróżnienie dla Żłobka Gminnego 
w Jaczowie
Wielka radość i duma w Żłobku Gminnym w Jaczowie! Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Żłobki  
i Kluby Dziecięce 2021 w Pułtusku odbyła się uroczysta Gala rozdania nagród w Ogólnopolskim Konkursie 
„Żłobek Roku 2021”. Nasza placówka otrzymała wyróżnienie, a nominowanych w konkursie było 40 żłob-
ków z całego kraju.

Zaledwie rok pracy żłobka został dostrzeżony i doceniony. Na co 
dzień placówka stara się aby jakość opieki była jak najwyższa. 
Doskonały personel dba aby dzieci były bezpieczne, uśmiechnięte  
i rozwijały się zgodnie z indywidualnym rytmem. 

– Dzięki wymianie doświadczeń, obserwacji innych placówek, 
uczestnictwie w licznych szkoleniach i warsztatach, stałym podnoszeniu 
swoich kompetencji, jesteśmy pełni pomysłów i planów na kolejne mie-
siące. To naprawdę wielkie szczęście dla nas, że placówka, która działa 
tak krótko otrzymała tak prestiżową nagrodę. To mobilizuje nas do dal-
szej pracy. Opieka i rozwój dziecka jest dla nas priorytetem. W zeszłym 
roku podczas uroczystości otwarcia Żłobka Gminnego w Jaczowie zade-
klarowałam, że będziemy świecić przykładem nie tylko w województwie 
i spełnia się to, co daje wielką satysfakcję i szczęście – mówi Dyrektor 
Żłobka Marzena Kucharska.
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ARCHITEKTONICZNE 
CIEKAWOSTKI W PAŁACU 
JERZMANOWA część 3
To już trzecia część odsłony ciekawostek architektonicznych stanowiących całościową kompozycję 
z wnętrzem pałacu. Są one bardzo dobrze zachowanymi elementami, które służyły wielu  
pokoleniom mieszkańców tego miejsca na przestrzeni minionych wieków. 

łówne drzwi wejściowe do pałacu od 
strony zewnętrznej - sieni głównej (4 ćw. 
XIX w., neobarok, warsztat śląski, stro-
na północna pałacu).

Drzwi dwuskrzydłowe o konstrukcji 
ramowo-płycinowej składają się z ram 
(profilowane listwy), tworzących prosto-
kątne pola wypełnione płycinami nadając 
im właściwe proporcje. 

Górne i dolne płyciny są znacznie 
węższe od środkowych. Lewe skrzydło ma 
przymocowaną wąską profilowaną listwę 
przymykową. Oprócz zabytkowej stolarki, 
drzwi wyposażone są w elementy metalowe 
na zewnątrz takie jak klamka, dekoracyj-
ne szyldy i aplikacje, od wewnątrz  zamek 
puszkowy nakładkowy z zasuwką górną  
w zdobniczej obudowie, zawiasy, tarcz-
ki. W środkowej części skrzydeł można  
podziwiać sztukę kowalską w formie 

G

owalnej klamki wywiniętej wolutowo  
w postaci zwiniętego liścia akantu, de-
korowaną na obrzeżu rzadko ułożonymi 
perełkami i mającą kształt esowato wy-
giętego ramienia. Została ona zaakcento-
wana  dekoracyjnymi szyldami i dwoma 
ozdobnymi elementami ornamentu oku-
ciowego ażurowego zbliżonego kształ-
tem do kwadratu, którym nadano motyw 
ułożonej wici roślinnej. Od wewnętrznej 
strony skrzydła drzwi osadzono na trzech 
parach zawiasów tzw. tarczowych kutych 
gdzie również występuje dekoracja w for-
mie esowatej wici roślinnej. Puszka zam-
ka umieszczona po drugiej stronie drzwi 
jest prostokątna z dwoma pionowymi  

nakładkami. W drzwiach głównych 
zastosowano zamek wyposażając 
go w owalną klamkę, której naci-
śnięcie otwiera dalsze  elementy 
wyposażenia wnętrza pałacu za-
chwycające kunsztem snycerki. 
Rzeźba w drewnie kryje historię 
rozwoju techniki i sztuki rzemio-
sła, nadając osobliwy charakter 
piękna pałacu.

Za drzwiami głównymi umiesz-
czone są drzwi w wydzielonym po-
mieszczeniu wiatrołapu stanowiące 
jednocześnie eleganckie wejście do 
holu głównego dopełniając całoś 
kompozycji.

Drzwi wiatrołapu wykona-
ne są z drewna, 2-skrzydłowe na  
3 parach zawiasów francuskich, 
dołem płycinowe w większej czę-
ści oszklone. Pierwotnie prze-
strzeń między drzwiami głównymi 
a drzwiami wiatrołapu wypełniała 
drewniana obudowa z dekoracją 
płycinową. Jednak pozostały tylko 
górne fragmenty. 
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