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PIERWSZY NUMER CZASOPISMA LOKALNEGO
Szanowni Państwo !
Przekazujemy w Wasze ręce pierwszy numer czasopisma lokalnego „Inicjatywy Jerzmanowskie”. Dlaczego taka konwencjonalna, papierowa forma, kiedy obecnie królową przekazu informacji jest nowoczesna aplikacja na telefonach czy tabletach, powodująca łatwy dostęp do internetu? Jesteśmy przekonani, że słowem wydrukowanym dotrzemy do wszystkich tych, którzy nie posiadają
możliwości odbioru internetu lub wolą szelest papieru i zapach drukarskiej farby.
Chcemy by proponowane czasopismo stanowiło przede wszystkim pomost pomiędzy mieszkańcami i administracją. By każdy
mógł być aktywnym uczestnikiem realizacji zadań podejmowanych przez samorząd, występować z propozycjami, obserwować
poszczególne etapy działalności gminy i jej zadań własnych.
Proponujemy otwarty dialog oraz liczymy na współpracę z Państwem.
Barbara Reszczyńska
redaktor naczelny
b.reszczynska@jerzmanowa.com.pl

ROZMOWY
O NOWYM
OŚRODKU
ZDROWIA
Pierwsze wzmianki o budowie nowego ośrodka zdrowia pojawiły się w tegorocznym budżecie gminy. Środki wydatkowane zostaną
na wykonanie koncepcji budynku – informuje wójt Lesław Golba – by przystąpić do jej sporządzenia musimy wiedzieć jak miałby wyglądać
obiekt z punktu widzenia potrzeb, jakie usługi zdrowotne będą w nim realizowane i jakie są potrzeby mieszkańców i wymogi kontraktowe
NFZ. Rozpoczęto więc od rozmów, do których zaproszono lekarza rodzinnego, specjalistę stomatologa oraz personel pielęgniarski
świadczący obecnie usługi medyczne w prywatnej przychodni. Odbyło się również spotkanie z radą sołecką i radnymi z Jerzmanowej.
Podczas spotkania omówiono wstępne założenia dotyczące lokalizacji obiektu. Stanie on w bliskim sąsiedztwie urzędu gminy.

ZMIANY W STYPENDIACH SZKOLNYCH
Od lipca br. sprawy dotyczące stypendiów i zasiłków szkolnych załatwiane będą
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej. Tam też zgłaszać się powinny
osoby zainteresowane uzyskaniem dodatku mieszkaniowego i energetycznego.
Zmianie nie uległy zasady oraz terminy ubiegania się i przyznawania w/w świadczeń.
Wnioski o świadczenia pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego należy
złożyć w terminie do dnia 15 września br. Zasiłek szkolny udzielany jest rodzinom
ucznia, które znalazły się w przejściowo trudnej sytuacji, spowodowanej zdarzeniem
losowym. Wnioski o zasiłek szkolny składane są w terminie do 2 miesięcy od
wystąpienia zdarzenia losowego.
Zaświadczenia o wysokości pobranych w 2014r. świadczeń pomocy materialnej
o charakterze socjalnym w formie stypendiów i zasiłków szkolnych wydawane będą na
pisemny wniosek złożony w biurze podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowa.
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SAMORZĄD DOCENIŁ SUKCESY FILMOWE
Radni i goście, którzy przybyli na sesję rady gminy Jerzmanowa 22 kwietnia br. mieli
okazję poznać dorobek Koła filmowego Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej.
Tegoroczny laur zdobyty przez Zespół Unplugged w 12. Edycji Tesco dla Szkół jest
jednym z licznych sukcesów grupy.
Zespół powstał w 2008r. i jak podkreśla
opiekunka koła – Zofia Głowacka, z krótkiego
filmu, który jej uczniowie wysłali na konkurs,
tak na próbę i bez wiary w powodzenie zrodziło
się ich istnienie. Dziś marzy, że pewnego
dnia otrzyma zaproszenie na galę wręczenia
Oskarów. A zaczęło się w 2009r. od „Brudnej
roboty” – filmu o pracy miejskiej śmieciarki.
Głębokie przesłanie ekologiczne filmu zdobyło
uznanie jury konkursu Panasonic Kid Witness
News. Uczniowie wraz z Zofią Głowacką
odebrali światową nagrodę w Tokio, a chwilę
potem europejską nagrodę w Londynie.
W późniejszych latach były kolejne sukcesy,
dzięki którym młodzież odbierała nagrody
w różnych częściach Europy i kraju, udzielała
wywiadów
emitowanych
przez
media
ogólnopolskie, w tym TVP i TVN. Gimnazjum
otrzymało tytuł Szkoły Odkrywców Talentu.
Tegoroczna, 12. edycja Tesco dla
Szkół „Kulinarni odkrywcy” to także jedno
z ważniejszych wydarzeń dla Zespołu. Krótki,
2 – minutowy film zachęcający do odkrywania
tajemnic kuchni zdobył jednogłośne uznanie
jury i otrzymał Grand Prix, pokonując
ponad 400 szkół z całej Polski. To co cieszy
najbardziej Zofię Głowacką to 25-osobowa
grupa, którą skupiła wokół filmu przez lata
swojej nauczycielskiej pracy. Młodzież miała
możliwość poznania nie tylko tajników pracy
nad filmem ale zdobycia niekonwencjonalnej
wiedzy, której nie wyuczy się w szkole.
Podkreśla wsparcie ze strony dyrektora Ernesta
Kłóska i grona pedagogicznego, dzięki którym

Na zdjęciu: wójt L. Golba, Z.Głowacka, I. Biernacka, A. Senat, H. Cielebąk, A. Brożek, Sz. Malinowski
i przewodniczący rady T. Kozakowski

mogła realizować pomysły, często trudne do
pogodzenia ze szkolną rzeczywistością. Moi
uczniowie spędzili cały dzień w śmieciarce,
kręcili film w placówce Szkolno – wychowawczej,
poznali trudną pracę nad dźwiękiem filmowym,
wiedzą jak w praktyce funkcjonuje prawo
autorskie – podkreśla Z. Głowacka.
Sukcesy szkolnego koła filmowego
niosą ze sobą także inny, bardzo ważny
aspekt działalności. Przez lata koło filmowe
pozyskało na rzecz szkoły cenne nagrody,
w tym tablice interaktywne i nowoczesny sprzęt
multimedialny. Wójt gminy Lesław Golba
podkreślał wspaniały talent uczniów oraz
ich szczególny wkład w poprawę wizerunku
szkoły. Udział w 12. edycji konkursu Tesco
dla Szkół jest dowodem wspaniałej otwartości
i zaangażowania w pracę na rzecz szkoły.
Pozyskanie nowoczesnego sprzętu, który służyć

będzie dydaktyce i edukacyjnemu poznawaniu
tajemnic świata jest cennym darem, będącym
z pewnością zalążkiem ambitnej i aktywnej
postawy lokalnego działacza – napisał w listach
gratulacyjnych. Zarówno uczniów jak i ich
opiekunkę nagrodził dyplomami oraz bonami
podarunkowymi.

Zespół Unplugged podczas finałowej gali Tesco
dla Szkół we Wrocławiu

BONUSY ZA TALENT I OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE

Po raz trzeci przyznane zostaną stypendia naukowe i artystyczne uczniom i studentom
zamieszkałym na terenie Gminy Jerzmanowa.
Zasady ubiegania się i przyznawania stypendiów nie uległy zmianie. Na stypendium naukowe liczyć mogą uczniowie
i studenci zamieszkali na terenie gminy, którzy w roku szkolnym i akademickim 2014/2015 przewyższali rówieśników swoją
wiedzą i osiągnięciami w konkursach przedmiotowych, olimpiadach oraz uzyskali następujące średnie końcoworoczne:
1. uczniowie szkół podstawowych, którzy ukończyli kl. IV - VI– 5,10
2. uczniowie szkół gimnazjalnych – 4,85
3. uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – 4,75
4. studenci – 4,50
O stypendium artystyczne mogą ubiegać się uczniowie i studenci, którzy w roku szkolnym i akademickim
2014/2015 indywidualnie lub grupowo otrzymali wyróżnienia i nagrody o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim
lub międzynarodowym w dziedzinie kultury i sztuki.
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Urzędzie Gminy Jerzmanowa w terminie do 15 lipca 2015r. (uczniowie) i 15 września 2015r. (studenci). Formularze i zasady przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej www.
jerzmanowa.com.pl; Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie (76 8 36 55 46) lub osobiście w pok. nr 215.
Zgodnie z uchwałą wnioskodawcy zostaną poinformowani pisemnie o przyznaniu lub odmowie przyznania
stypendium. Oprócz gratyfikacji pieniężnej stypendyści otrzymają zaproszenia na Galę Talentów. Uroczystość ta jest
okazją do uhonorowania najbardziej ambitnych, pracowitych i utalentowanych młodych mieszkańców gminy.

3

Gmina Jerzmanowa

www.jerzmanowa.com.pl

PLAN ORIENTACYJNY PRZEBIEGU DROGI S3
NA TERENIE GMINY JERZMANOWA

Źródło: GDDKiA

USŁUGI KOMUNALNE POZA URZĘDEM GMINY

Sprawy z zakresu gospodarki komunalnej od 1 lipca 2015r. załatwiać będziemy
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej, który przejmie zadania dotychczas realizowane
przez urząd gminy.
O powstaniu ZGK zadecydowali radni gminy 28 stycznia br.
podejmując stosowną uchwałę. Zakład będzie miał swoją siedzibę
przy ul. Głogowskiej 6 (naprzeciwko budynku dawnej poczty).
Jego szefem będzie Leszek Rybak, wyłoniony w procedurze
konkursowej. Pracownicy ZGK przeniesieni zostaną z urzędu
gminy, gdzie dotychczas realizowali zadania powierzone obecnie
do realizacji komunalce.
Zakład budżetowy, bo taki status będzie miał nowy podmiot,
odpowiedzialny będzie m.in. za obsługę sieci wodno –
kanalizacyjnej. Administrował będzie oczyszczalnią ścieków,
obiektami przepompowni ścieków oraz ponad 85 km siecią
wodociągową i blisko 79 km siecią kanalizacyjną. W kompetencji
pracowników ZGK będzie także utrzymanie czystości oraz
porządku na drogach i poboczach, przystankach autobusowych,
utrzymanie terenów zielonych. Zakład stanie się także zarządcą

gminnego cmentarza w Jerzmanowej.
Zatem od 1 lipca br. Zakład Gospodarki Komunalnej
prowadzić będzie rozliczenia z tytułu:
• dostawy za wodę i odprowadzanie ścieków,
• korzystania z cmentarza,
• czynszu za lokale mieszkaniowe i lokale użytkowe

Segregacja odpadów pod kontrolą

Związek Gmin „Zagłębia Miedziowego”, prowadzący nadzór nad punktami selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych zdecydował,że miejsca te zostaną objęte monitoringiem.

Każda z gmin przynależących do ZGZM otrzymała kamerę do monitoringu wizyjnego, której
zadaniem jest rejestrowanie obrazu pozwalającego na szybkie wykrycie nieprawidłowego zachowania
osób pozbywających się śmieci w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
Decyzja Zarządu Związku podyktowana była tym, że mieszkańcy zamiast wrzucać śmieci do
właściwych kontenerów pozbywali się ich, zaśmiecając teren obok kontenerów. Nie segregowali śmieci
według instrukcji lub wyrzucali śmieci wielkogabarytowe obok kontenerów – informuje Karolina
Dubienko, podinspektor ds. utrzymania czystości i gospodarowania odpadami.
W gminie Jerzmanowa edukacja związana z selektywną zbiórką odpadów okazała się skuteczna.
Mieszkańcy zazwyczaj dbają o estetykę miejsc składowania odpadów i stosują się do zaleceń realizatorów
programu, szczególnie dotyczących zbiórki odpadów wielkogabarytowych. Ale zdarzają się incydentalne
przypadki lekceważenia przyjętych zasad.
Obecnie na terenie gminy zainstalowano jedną kamerę monitoringu wizyjnego. Jest ona mobilna, co
pozwala na jej przemieszczenie i obserwację PSZK-ów w różnych miejscach osiedli i w sołectwach.
Należy pamiętać, że zanieczyszczanie lub zaśmiecanie punktów selektywnej zbiórki odpadów jest
wykroczeniem i podlega karze grzywny w wysokości 500 zł – dodaje K. Dubienko.
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Z prośbami o matczyne wsparcie na Jasną Górę
26 kwietnia br. odbyła się VII Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę. Uczestniczyli
w niej także strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jerzmanowa. Ponad 50 –
osobowej delegacji przewodniczył wójt Lesław Golba.
To wspaniałe, wzruszające przeżycie – opowiadał z dumą – niezapomniane wrażenie daje nie tylko uczestnictwo we mszy św. na Jasnogórskich błoniach ale i koncert strażackich orkiestr dętych i występ chórzystów.

W uroczystościach wzięło udział ok. 90 tys. strażaków z całej Polski.
Uczestniczył w nich także Prezydent RP Bronisław Komorowski, Komendant Główny PSP - gen bryg. Wiesław Leśniakiewicz, prezes Zarządu
Związku OSP – Waldemar Pawlak oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu
RP.
W Jasnogórskim sanktuarium spotkali się strażacy, którzy swoją służbę
wykonują zawodowo i społecznie. Łączy ich jedno: chęć pomocy potrzebującym i gotowość realizacji trudnych, zagrażających często zdrowiu
i życiu zadań. Homilię do strażaków i ich rodzin wygłosił metropolita
gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Zdaniem organizatorów jest
to największe spotkanie strażaków w Europie. Co 5 lat towarzyszy mu
także zjazd strażackich orkiestr dętych. W sprawne ruchy batuty Mariana Chmielewskiego – dyrygenta z Zarządu Głównego OSP w Warszawie
wpatrywało się 7 tysięcy muzyków ze 150 orkiestr przybyłych na częstochowskie błonia. Koncert poprzedzający mszę św. trwał godzinę i był
wzruszającym przeżyciem dla pielgrzymów.

Wygrali plebiscyt
Tysiąc złotych – taką nagrodę zdobyła jednostka OSP w Smardzowie
w plebiscycie Tygodnika Głogowskiego - „Najlepsza OSP”.
O tym, że zostali okrzyknięci najrzetelniejszą,
najodważniejszą i najbardziej pomocną jednostką OSP w powiecie głogowskim zadecydowało 5.482 głosów, oddanych sms –owo i na
Facebooku. Najlepsza jednostka „Tygodnika
Głogowskiego” i serwisu „naszemiasto.pl”
wyprzedziła ochotników z Serbów i Piersnej.
Zwycięski laur uprawnia smardzowskich strażaków do udziału w plebiscycie finału wojewódzkiego, w którym oprócz podobnej puli
nagród pieniężnych przewidziano także nagrody rzeczowe.
O swojej wygranej drużyna dowiedziała się

w przeddzień wyjazdu do partnerskiej gminy Rietz – Neuendorf. Tam 6 czerwca br.
w Herzberg odbyły się gminne eliminacje zawodów pożarniczych „Löschangrif nass 2015”.
W ćwiczeniach sprawnościowych udział
wzięło 10 drużyn niemieckich i drużyna ze
Smardzowa. Dobre przygotowanie strażaków
oraz entuzjastyczna wiadomość o wygranym
plebiscycie były siłą napędową do zdobycia
drugiego miejsca w zawodach – ocenił wójt,
który z dumą opowiadał o partnerskiej wizycie w Niemczech.

Przemarsz ulicami Herzberg (fot. E. Märtin)

Strażacy z wójtem L.Golbą i burmistrzem
Olafem Klempertem

Ph wyznacznikiem wapnowania

Gmina Jerzmanowa kontynuuje rozpoczętą w ubiegłym roku akcję
finansowaną przez KGHM Polska Miedź SA. W 2014r. wykonano badanie
gleb, w tym roku rolnicy czekają na ich wapnowanie.
Wyznacznikiem do pozyskania przez gminę środków na wapnowanie było zbadanie gleb i oznaczenie
jej kwasowości lub zasadowości. Pobraniem próbek, poprzedzonym spotkaniami z rolnikami zajęła
się Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza we Wrocławiu. Ubiegłoroczne, kwietniowe wyniki badań
posłużyły do ustalenia wielkości dawki wapnowania poszczególnych gruntów ornych.
Zakup wapna umożliwiła dotacja, którą KGHM postanowił przekazać gminie. Kwota 653.376 zł
znalazła się już w budżecie gminy. Obecnie trwają rozmowy dotyczące wyboru najlepszego jakościowo wapna. Spotkałem się z jednym z naszych rolników
celem określenia wapna dobrej jakości. Chodzi bowiem o to, że na rynku są różne rodzaje wapna i jego jakość jest też różna (…) Chcemy aby produkt był
dobry jakościowo dla rolnika i żeby nasz rolnik był zadowolony z dostarczonego wapna – tłumaczy wójt.
Przeprowadzone zostały konsultacje z rolnikami co do rodzaju wapna. Ponad 75% rolników opowiedziało się za wapnem wapniowo –magnezowym,
pozostali rolnicy składają zapotrzebowanie na wapno nawozowo – węglanowe – informuje Wanda Strzałkowska, kierownik RGKiM.
Przygotowanie specyfikacji zamówienia, ogłoszenie przetargu i wyłonienie dostawcy to działania, które w czerwcu powinny zakończyć się podpisaniem
umowy. Sposób dystrybucji zostanie uzgodniony bezpośrednio z rolnikami.
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IV Zlot Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Zielonogórsko - Gorzowskiej
W dniu jubileuszu urodzin Karola Wojtyły - 18 maja br. Jerzmanowa ugościła 24 delegacje
szkół, którym patronuje św. Jan Paweł II. Blisko 500 uczniów wraz z wychowawcami po raz
pierwszy w historii spotkań przeżyli ten dzień na sportowo.
Uroczystość rozpoczęła msza św. polowa celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Lityńskiego, który podczas homilii
wielokrotnie odnosił się do słów i sportowych zamiłowań papieża Nie zwracał uwagi na medale, puchary, zaplecze
niezbędne by zawodnik mógł uprawiać
sport. Mówił tak: sport chroni słabych, nie
wyklucza nikogo, uwalnia młodych z sideł
apatii, obojętności, wzbudza w nich wolę
zdrowego współzawodnictwa. Sport budzi miłość do życia, sport uczy ofiarności
i szacunku, odpowiedzialności, że należy
docenić wartość każdego człowieka.
Biskup przypomniał uczniom i zaproszonym gościom, że św. Jan Paweł II to najbardziej wysportowany papież w historii.
Karol Wojtyła jako młody chłopiec lubił
uprawiać sport; piłkę nożną, lubił jeździć
na nartach, na łyżwach, biegał a także
wędrował po górach. Był miłośnikiem pływania. Często za ołtarz służył mu odwrócony kajak, a pytany o to czy kardynałowi
wypada jeździć na nartach odpowiadał,
że nie wypada jeździć źle.

Poczty sztandarowe 24 szkół dumnie reprezentowały swoje placówki

Kolorowe chorągwie powiewały
jako maszty na łodzi

Homilię wygłosił Biskup Tadeusz Lityński
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Wśród mszalnych darów znalazła się piłka
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Po zakończonej mszy św. dalsze uroczystości miały miejsce na sali gimnastycznej. Wśród zaproszonych gości głos
zabrali: Biskup Tadeusz Lityński, wójt
Lesław Golba, Senator RP p. Dorota Czudowska, Poseł na Sejm RP – p. Wojciech
Zubowski, przedstawiciel Biura Poselskiego Ewy Drozd, przedstawiciel Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – p. Wioletta Król – Terelak, delegacja jednostek
oświatowych gminy Jerzmanowa.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele środowisk kościelnych, oświatowych i samorządowych

Szkolny chór pod dyrekcją B. Janowskiej wykonał piosenkę Leonarda Cohena „Hallelujah”
Senator RP Dorota Czudowska życzyła
wszystkim by starali się żyć prawdą
Jana Pawła II

Przedstawicielki Rady Szkół im. Jana Pawła II : Elżbieta Maćko i Danuta Urban

Kompleks boisk stał się miejscem
sportowych emocji

Spotkania Rodziny Szkół im. Jana Pawła
II zainicjowała 4 lata temu Danuta Urban
– dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w
Żaganiu. Obecnie wraz z Elżbietą Maćko – dyrektorem Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Lubsku
zachęca inne szkoły do udziału w uroczystościach. Obie panie stanowią nieoceniony głos doradczy podczas organizacji
corocznych zjazdów szkół.
Oficjalne uroczystości zakończyły występy utalentowanych muzycznie i tanecznie uczniów szkoły.

IV Zlot Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
odbył się pod hasłem „Sport narzędziem
integralnego rozwoju człowieka”. Sportową formułę zaproponowali tegoroczni gospodarze: dyrektor szkoły - Mariola Tuz
i ks. Proboszcz Piotr Matus. Ważnym elementem diecezjalnych uroczystości były
turnieje, gry i zabawy na boiskach sportowych oraz towarzyszące atrakcje.

7

Gmina Jerzmanowa

www.jerzmanowa.com.pl

Niecodzienną atrakcją była „tyrolka” – zjazd
na linie z kilkunastometrowej wysokości

Delegacje szkolne rozegrały mecze piłki
nożnej

Do tyrolki trwały nieustające kolejki

Pokazy wysokościowych umiejętności ratowników ze Stacji Ratownictwa Górniczo - Hutniczego
z Sobina

Dzieci podziękowały za piękną pogodę
wyrzucając w niebo balony

Dla uczestników imprezy rodzice przygotowali
grillowane rarytasy i słodki poczęstunek

Na bieżąco śledzono wyniki rozgrywek
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Tory przeszkód stanowiły szczególną
atrakcję dla młodszych dzieci
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Nowoczesna pomoc dla uczniów ze szczególnymi
potrzebami. Mowa tu o nowoczesnej terapii BIOFEEDBACK,
która pilotażowo stosowana będzie od września br. w
placówkach oświatowych Gminy Jerzmanowa. Wymyślona
została w latach 60 - tych XX w. NASA, wykorzystywana
w leczeniu klinicznym, obecnie znajduje zastosowanie
w ośrodkach leczniczych i gabinetach relaksacyjnych.
W terapii wezmą udział uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjum, za zgodą rodziców i nieodpłatnie. Indywidulana praca z uczniem trwać będzie ok. 0,5 godz.
raz w tygodniu i standardowo w cyklu 8
– tygodniowym. Terapię BIOFEEDBACK
oceniamy jako przełom w zakresie udziela-

nia pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszych szkołach – informuje wójt
Lesław Golba. Adresujemy ją głównie do
uczniów z trudnościami dydaktycznymi,
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, nadpobudliwych, mających problemy
z koncentracją i zapamiętywaniem. Jestem
przekonany, że ta nowoczesna i bezbolesna
terapia wymiernie wpłynie na podniesienie
wyników szkolnych naszych uczniów.
Terapia BIOFEEDBACK ma na celu
usprawnienie pracy mózgu. Podobnie jak
usprawnia się pracę mięśni poprzez ćwiczenia czy masaże, tak też stosując w/w terapię można zwiększyć możliwości mózgu
z 5 % do 30%. Terapia prowadzona jest
przy pomocy zestawu komputerowego
i elektrod przyklejanych do głowy. Badany

na monitorze komputera obserwuje swoje
fale mózgowe za pomocą videogry np. pędzącego po torze samochodu. Na tyle musi
skoncentrować swoją uwagę by samochód
prowadzić prawidłowo po torze. Jeśli robi
to skutecznie komputer sygnalizuje to
dźwiękiem jednocześnie „ucząc” mózg
optymalnej pracy.
W realizację projektu zaangażowała się
Fundacja KGHM Polska Miedź, która
pozytywnie odniosła się do wniosku wójta
i udzieliła finansowego wsparcia w wysokości 23 tys. zł. Całościowy budżet zadania
to 39.100 zł, z czego Fundacja zabezpieczyła środki na zakup zestawu do terapii oraz
sfinansuje szkolenie terapeuty i jego częściowe wynagrodzenie.

Kościelne organy w trzecim etapie renowacji
Renowacja zabytku jakim są organy
w Kościele pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie wchodzi
w trzeci etap prac.
Kościelne organy powstały w drugiej połowie XIX w. a ich bogactwem są oryginalne
podzespoły z czasu budowy instrumentu, co
jest ewenementem w skali kraju – czytamy
w opisie zabytku. Restaurację organów rozpoczęto w 2013 r. dzięki wsparciu gminy
Jerzmanowa, która na ratowanie zabytku
przeznaczyła dotychczas 161 tys. zł.
Jesteśmy na przedostatnim etapie, polegającym na naprawie szafy organowej. Jest
to pełna renowacja z pokryciem malatur,
farb i złoceń– tłumaczy ks. Piotr Matus – ta
szafa będzie przygotowana do wyposażenia
w piszczałki, które są odtwarzane w pracowni ARS ORGANUM Adama Olejnika.
Część piszczałek, a mowa tu o drewnianych elementach, jest odnawiana i wróci
na stare miejsce, część została zakupiona.
Jak informuje z ubolewaniem ks. Proboszcz najważniejsze elementy - piszczałki
cynowe uległy całkowitemu zniszczeniu
podczas remontu w 2006r. przez pseudo
organo – rzemieślników. Zdewastowane,
bez prawidłowego brzmienia muszą być od
podstaw odtworzone. Nowa jest także kla-

Pusta szafa organowa

wiatura, która wraz z przodem szafy organowej będzie miała nowy wizerunek. Aby
przygotować końcowy etap prac należało
najpierw odrestaurować elementy wyposażenia, zdemontować miechy, zabezpieczyć
przed drewnojadami i ustalić dalszy przebieg prac. Jestem już po spotkaniu z legnickim konserwatorem zabytków, który zdecydował m. in. o kolorze nawierzchni szafy
organowej, będzie ona najbardziej zbliżona
do pierwotnej – informuje ks. Piotr.

Ks. Piotr Matus pokazuje odnowione
elementy organów
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25 lecie Samorządności
Od pamiętnych, wolnych i demokratycznych wyborów samorządowych minęło 25 lat. Ten ważny jubileusz stał się okazją do spotkania samorządowców gminy Jerzmanowa oraz wspomnieniem
trudnej drogi decydowania i zarządzania samorządową wspólnotą.

Prezes Zarządu KGHM Herbert Wirth życzył władzom
gminy dalszej dobrej współpracy z miedziową spółką

Jubileusz 25. Samorządności w gminie Jerzmanowa rozpoczęto od ważnego i doniosłego wydarzenia jakim było
otwarcie nowej siedziby urzędu
gminy. Przecięcie wstęgi miało
miejsce 27 marca br. Mieszkańcom i zaproszonym gościom
spodobał się nowoczesny,
imponujący
architektonicznie i dostosowany do potrzeb
mieszkańców budynek.
W dwa miesiące po tym wydarzeniu, 29 maja br. odbył się
Dzień Samorządowca. Ponad
120 osób przyjęło zaproszenie
wójta L. Golby oraz przewodniczącego rady gminy – Tadeusza
Kozakowskiego. Na uroczystości w Zespole Pałacowo –Parkowym w Bądzowie przybyli
radni 7 kadencji, sołtysi oraz
osoby wykonujące zadania na
rzecz mieszkańców, zarówno
społecznie jak i zawodowo.

Przecięcia wstęgi dokonali: Senator RP Dorota Czudowska, Radna
W. Piotrowska, wójt L. Golba oraz Krzysiu z jerzmanowskiego
przedszkola

im wystąpieniu wspomniała o
trudzie pracy, wielu godzinach
dyskusji nad przyszłością gminy, dyspozycyjności i otwartych drzwiach do swojego gabinetu. Podkreśliła także, że
często z „niczego”, z pomysłów,
w szybkim tempie rodziły się
konkretne zadania. Dziś z perspektywy lat widzi, że trud ten
opłacał się. Podziękowała więc
swoim współpracownikom za
wspólne 12 lat pracy i życzyła
im takiego szczęścia, jakie doświadcza na emeryturze.
Zdaniem wójta Lesława Golby
reforma samorządowa przyniosła wiele pozytywnych
zmian, szczególnie widocznych
w gminie Jerzmanowa. Podkreślił, że gmina Jerzmanowa
w ciągu tych ostatnich 25 lat

Jednym z ważniejszych gości
była Alicja Serdak – wójt gminy w latach 1998-2010. W swo-

przeżywała stały rozwój, a samorząd dał możliwość decydowania o swoich sprawach tu na
dole, a nie w Warszawie. Bliska
znajomość własnego środowiska, jego potencjału, ale też problemów i oczekiwań mieszkańców sprawia, że są one ważnym
elementem wpływającym na
podejmowanie decyzji.
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Piotr Kopcza – przewodniczący rady gminy w latach 1990
– 1998 pół żartem opowiedział o trudnych początkach
budowania samorządności. W
wielu kwestiach działało się po
omacku, bez konkretnych wytycznych, samorząd budowało

Wójt przyjmuje życzenia od prezydenta Głogowa i wójtów
ościennych gmin

Bożena Płaziak, Stanisława Wojdyła,
Adela Delewicz i Maria Słomiana

Kazimierz Zastawny, Bogusław Wojno, Stanisław
Ciołek i ks. Piotr Matus

się od podstaw ale z ogromnym entuzjazmem i zapałem.
W urzędzie zatrudniano kilku
pracowników, nie było telefonów, szybkiej komunikacji,
a sprawy załatwiało się skutecznie. Zdaniem ówczesnego
przewodniczącego
ważnym
osiągnięciem władz gminy I
kadencji była telefonizacja wsi.

Koleżanki z pracy: Anna Skoczek, Wanda Strzałkowska
i Zofia Szklarska

Wójtowie gminy Jerzmanowa: Lesław Golba, Lech Biłda i Alicja Serdak

www.jerzmanowa.com.pl
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Z wielką przyjemnością jestem tu z Wami w tak pięknym
miejscu - mówiła H. Frąckowiak

Historyczny rys samorządności ćwierćwiecza przedstawił
wiceprezes Towarzystwa Ziemi
Głogowskiej, Dariusz Czaja.
W swoim wykładzie zwrócił
uwagę na dynamiczny rozwój
gminy w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczego. Swoje rozważania oparł na
statystykach oraz ilustracjach
wskazujących wymierne korzyści prowadzonych działań,
głównie inwestycyjnych. Podkreślił fakt przyrostu liczby
mieszkańców, która w okresie
ostatniego 25 –lecia wzrosła z

2.600 do 4618. To siła napędowa dla gminy, która dąży do zaspokajania potrzeb mieszkańców. Rozwój gminy przejawiał
się we wszystkich dziedzinach
życia społecznego i ekonomicznego, począwszy od oświaty,
kultury, poprzez rozbudowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej i drogowej, skończywszy
na sporcie i szeroko pojętym
bezpieczeństwie – dodał wójt.
Artystce towarzyszył kwartet smyczkowy

Kulminacyjnym punktem spotkania był niezwykły koncert;
utrzymywany w sekrecie przez
organizatorów sprawił ogromną radość gościom. Przed publicznością wystąpiła Halina
Frąckowiak.

Artystka zaśpiewała swoje najpopularniejsze przeboje

Za swój występ Halina Frąckowiak otrzymała rzęsiste brawa
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Święto pod patronatem majowej solenizantki
Od trzech lat, raz w roku, spotykają się po sąsiedzku i całymi rodzinami, by uczcić imieniny Zofii.
Impreza „Zimna Zośka” w Zofiówce z roku na rok ma coraz większy wymiar.

Biegi narciarskie w środku wiosny (fot. M. Krawczyk)

Pani Ewa Krawczyk z nagrodą za najlepszy czas
w biegu z wałkiem (fot. M. Krawczyk)

Pomysłodawcą i organizatorką pikniku jest sołtys wsi, Elżbieta Krawczyk. Z zaangażowaniem pomagają jej przedstawiciele
rady sołeckiej, a wszystko po to, by Zimna Zośka była prawdziwym świętem wsi. W imieninowej imprezie uczestniczyli zarówno mieszkańcy wioski jak i osoby związane z Zofiówką. W
tym roku szczególnymi gośćmi były dzieci, którym z okazji ich
corocznego święta przygotowano moc atrakcji. Zabawiane przez
animatorów, z brokatowymi makijażami, w kolorowych przebraniach, podczas karaoke i w towarzystwie Myszki Miki chętnie pozowały do zdjęć. Dobrze bawili się także dorośli. W pomysłowych

Dziecięcy pokaz strojów (fot. M. Krawczyk)

Pani Stanisława Strzelczyk w
konkurencji tarcia marchewki (fot.
M. Krawczyk)

konkurencjach np. tarcia marchewki na czas, jedzenia jogurtu widelcem czy slalomu z książką na głowie można było wygrać odkurzacz, mikser lub maszynkę do mielenia mięsa. Bawiono się do
zmierzchu, przy ognisku i tanecznych pląsach na trawie.
Zaproszenie mieszkańców przyjął wójt Lesław Golba, który podczas uroczystości otrzymał statuetkę za wkład w rozwój
miejscowości Zofiówka. Zaniedbana przez szereg lat miejscowość
dzięki ostatnim inwestycjom, przede wszystkim budowie drogi dziś
zmienia swój wizerunek – podkreśliła sołtys ciesząc się wspólnie
z mieszkańcami.

Wiosenny powiew Japonii w Jaczowie
Przykościelny plac w Jaczowie zamienił się w japoński ogród, wypełniony nie tylko śpiewem
ptaków ale i muzyką chopinowską, zapachem zielonej herbaty i strojami kraju Kwitnącej Wiśni.
Niezwykłe spotkanie z kulturą i tradycją Japonii umożliwiła
mieszkańcom Fundacja Polsko – Japońska YAMATO. Goście a
wśród nich Iga Dżochowska – Dyrektor Centrum Kultury Japońskiej w Przemyślu przybyli na zaproszenie ks. Piotra Matusa.
Czas niedzielnego popołudnia 31 maja br. wypełniony został
ciekawym programem przybliżającym cząstkę Japonii każdemu
kto niewiele wie o tym kraju. Był więc pokaz tradycyjnego tańca
w wykonaniu Akiko Assou, ceremonia parzenia zielonej herbaty,
prezentacja atrybutów związanych z japońskimi zwyczajami oraz
projekcja filmu o japońskich ogrodach.
Jako, że impreza odbyła się w przeddzień polskiego Dnia
Dziecka artyści opowiedzieli jak świętuje się ten dzień w ich
kraju. W Japonii osobno świętują dziewczynki - 3 marca i chłopcy - 5 maja – mówiła Atsuko Ogawa - Mamy przygotowują wtedy
pyszności np. kulki ryżowe zawijane w liście dębu.
Pamiętam z dzieciństwa, że przed domami lub na dachu sta-

Atsuko Ogawa jako mistrzyni ceremonii zielonej herbaty (fot. B. Ugrynowicz)
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wiany był słup z haczykiem – tłumaczył Hiroshi Kurotaki – do
którego przyczepia się tkaninę z namalowanym karpiem (japoński
symbol odwagi i walki z przeciwnościami). Kiedy wieje wiatr tkanina porusza się i wygląda jak ryba dryfująca w wodzie. Koi-nobori (chorągwie karpia) wieszane są na masztach ku czci syna, aby
rósł silny i zdrowy.
Wiele dziecięcego entuzjazmu wywołały warsztaty origami
i kaligrafii. Doskonałą zabawą był taniec dziewcząt i chłopców
przebranych w kimona. Japońscy goście opowiedzieli o strojach,
ich elementach i zasadach noszenia, z misternym wdziękiem
przeprowadzili ceremoniał parzenia herbaty, zaprezentowali ikebanę – japońską sztukę układania kwiatów. Na koniec publiczność wysłuchała koncertu w wykonaniu Hiroshi Kurotaki oraz
Atsuko Ogawy - jedynej pianistki, która otrzymała nagrodę Ministra Kultury Bogdana Zdrojewskiego za popularyzowanie muzyki
Chopina w Polsce i w Japonii.

Ikebana sztuka układania kwiatów ma swoje początki
w XIV wieku (fot. B. Ugrynowicz)

Nauka japońskiego tańca (fot. B. Ugrynowicz)
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JACZOWIACY zasłużeni dla gminy Jerzmanowa
Narodził się w 1945r. kiedy do Jaczowa zaczęli napływać pierwsi osadnicy. W tym roku ZESPÓŁ
JACZOWACY obchodzi swoje 70 urodziny i posiada blisko 300 osobową rodzinę.
Okrągły jubileusz aktywnej pracy na
scenie, kilkupokoleniowa działalność oraz
bogactwo dorobku folklorystycznego to
zdaniem radnych Gminy Jerzmanowa
wielka zasługa i powód do przyznania JA-

CZOWIAKOM honorowego tytułu „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.
Honorowy tytuł nadany został podczas
uroczystej sesji 12 czerwca br. w Jaczowie.
Porządek obrad przewidywał głosowanie
nad uchwałą przyznającą honorowy tytuł i
tak też było. Najpierw radni jednogłośnie

W imieniu Zespołu statuetkę i akt nadania odebrała kierownik
Małgorzata Kuchnicka

przegłosowali uchwałę, potem przewodniczący rady Tadeusz Kozakowski wręczył
Akt Nadania tytułu. Odczytując go podkreślił, że Tytuł „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa” to wyraz uznania za szeroką promocję gminy, wkład w rozwój i upowszechnianie kultury gminnej oraz za eksponowanie potencjału gminy podczas uroczystości i
przedsięwzięć artystyczno – integracyjnych.
Oprócz aktu nadania kierownik Zespołu – Małgorzata Kuchnicka odebrała z rąk
wójta Lesława Golby okolicznościową statuetkę i kosz 70- ciu herbacianych róż. W

Wspólne zdjęcie Zespołu JACZOWIACY i zaproszonych gości

podziękowaniu uhonorowani zaśpiewali
kilka utworów ze swojego wieloletniego
repertuaru.
Na uroczystą sesję i poczęstunek zaproszono wszystkie osoby związane z Zespołem
JACZOWIACY. Przez 70 lat działalności
Zespół tworzyła 6 pokoleniowa rodzina licząca blisko 300 osób. Wiele z tych osób już
nie żyje, w tym założycielka śp. Michalina
Hankiewicz. Obecnie najstarszym członkiem Zespołu jest Bronisław Włodarczyk
(94 l.), najmłodszym Natalia Sulima (4 l.).
Uhonorowanie Zespołu było okazją
do spotkania po latach. Podczas występu
JACZOWIAKÓW wiele osób ocierało łzy
na wspomnienie osobistych przeżyć w Zespole. Uroczysta sesja i biesiadowanie kilku
pokoleń było dotychczas jedynym takim
spotkaniem. Wspólne śpiewanie i tańce do
późnej nocy zintegrowały nas, wiele osób
chce na nowo z nami występować i pyta o
taką możliwość – opowiada M. Kuchnicka
- Spotkaniem zachwyceni byli także zespołowi seniorzy, którzy ogromnie cieszyli się z

Akt nadania tytułu prezentują Wiktor Koszko i Bronisław Włodarczyk

zaproszenia i wyrazili chęć integracji częściej niż tylko przy okazji okrągłych urodzin
Zespołu.

Zespół JACZOWIACY uhonorowany tytułem „Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”

Śpiew JACZOWIAKOW słyszalny był przez wiele godzin, zarówno wtedy jak
w korowodzie szli pod Wiejski Dom Kultury jak i podczas biesiady.

Na uroczystość przybyli dawni członkowie Zespołu
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KARTA DUŻEJ RODZINY

Od 16 czerwca 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej przyjmuje wnioski
o wydanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.
O przywileje KDR ubiegać się mogą rodziny wielodzietne czyli takie, w których rodzic
(rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub
szkole wyższej;
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu.
Składając wniosek o przyznanie Karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 r.ż.– akt urodzenia lub dokument po-

twierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 r.ż.– dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej
o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej
18 r.ż.– dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie
zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
– zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
Szczegółowych informacji w sprawie Karty Dużej Rodziny można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej (ul. Głogowska 7, tel. 76 833 60 50, 76 831-24-86) w godzinach od 7:15 do 15:15 od poniedziałku do piątku oraz na stronie
internetowej www.rodzina.gov.pl

POZNAWALI KOTLINĘ KŁODZKĄ

Wyjazd integracyjno – turystyczny umożliwił 39 mieszkańcom gminy Jerzmanowa, w tym osobom niepełnosprawnym zwiedzenie pereł architektoniczno – krajobrazowych Kotliny Kłodzkiej.
Organizatorem wyjazdu, który odbył się 21 maja br. był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Uczestnicy podziwiali piękno architektury barokowej Bazyliki
w Wambierzycach, gdzie ciekawy wykład przewodnika przybliżył
historię oraz etapy budowy pięknego obiektu. Ogromnym zainteresowaniem wycieczkowiczów cieszyła się ruchoma szopka w Wambierzycach; precyzja z jaką zostały wykonane poszczególne figurki
wzbudziła zachwyt u zwiedzających. Po krótkim odpoczynku nastąpił przejazd do Polanicy Zdroju. Spacer po parku zdrojowym i uzdrowisku, kwitnące o tej porze roku różaneczniki oraz degustacja wód
leczniczych pozwoliły zrelaksować się i odpocząć. Ostatnim punktem
programu wycieczki, po sutym obiedzie było zwiedzanie zabytkowego kościółka z X wieku w Starym Wielisławiu.
Na realizację zadania wydatkowano środki pozyskane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków
z budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.
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Wieści Szkolne

Teatr ważną składową wychowania młodego człowieka
Tak w skrócie można podsumować cel projektu realizowanego od trzech lat przez Publiczne
Gimnazjum w Jerzmanowej. Wyjazdy uczniów do teatru w Zielonej Górze czy Legnicy przynoszą
wspaniałe rezultaty. Dowodem na to są wypowiedzi jerzmanowskich gimnazjalistów, zamieszczone na stronie internetowej teatru.
Tegoroczna edycja projektu skierowała uczniów do Teatru
Modrzejewskiej w Legnicy na spektakl pt. „ Droga śliska od
traw. Jak to diabeł wsią się przeszedł” w autorskiej reżyserii Pawła
Wolaka i Katarzyny Dworak-Wolak.
Spektakl obejrzeli prawie wszyscy uczniowie gimnazjum.
Swoimi wrażeniami podzielili się na Facebooku, a fakt ten
odnotowany został na stronie internetowej Teatru. Wypowiedzi
te mogą świadczyć wyłącznie o sukcesie projektu; uczniowie
zachęcają do spotkań ze sztuką teatralną, są nią zachwyceni,
interesują się repertuarem i potrafią recenzować spektakle.
Konrad opowiada: „Aktorzy tak wiarygodnie wcielili się w rolę
mieszkańców wsi, że nie można było oderwać od sceny wzroku”.
Sebastian dodaje „Na scenie zobaczyłem ogrom emocji, napięcia
i gry uczuciami[…] Od chwili, gdy wyszedłem z teatru, wiem,
że będę tam częściej […] Teatr to sztuka, która potrafi naprawdę
poruszyć”. Konrad promuje „Sztuka bardzo mi się spodobała i po
wyjściu z sali byłem bardziej usatysfakcjonowany, niż po niejednym
seansie filmowym. Przekonałem się, że teatr jednak może być
rozrywką. Postaram się częściej go odwiedzać z rodzicami, którzy
są w nim regularnie”.

W realizację projektu włączył się wójt Lesław Golba,
który przekazał z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych środki na pokrycie kosztów wyjazdów
3 autokarów. Przy sporym udziale finansowym Komisji,
dofinansowaniu biletów przez radę rodziców koszt własny ucznia
wyniósł 6 zł.

fot. Publiczne Gimnazjum w Jerzmanowej

Nobliści pomogli wygrać konkurs
Uczniowie klasy VIa Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej: Aleksander Lasota i Kacper Mikinik w piątek, 29 maja 2015 r., zdobyli II
miejsce w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Noblistach Polskich. Konkurs organizowany jest co roku w Szkole Podstawowej nr 3 im
Noblistów Polskich w Głogowie.

Kacper Mikinik i Aleksander Lasota odbierają nagrody
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Zamiast uroczystości szkolnych
- wspaniała zabawa w Poznaniu
Ponad 180 uczniów Szkoły Podstawowej w Jaczowie uczestniczyło w wyjazdowym Święcie Patrona w Poznaniu. Nowa formuła święta zachwyciła dzieci.
Wyjazd do Poznania był zaczątkiem
przypadających w 2016r.
oficjalnych
uroczystości 170 rocznicy urodzin i 100
rocznicy śmierci Henryka Sienkiewicza,
patrona szkoły. By przybliżyć uczniom
postać polskiego noblisty 19 maja br. zorganizowany został wyjazd do Muzeum
Literackiego H. Sienkiewicza w Poznaniu
oraz udział w Szkolnym Safari w Nowym
ZOO. Długo wspominać będziemy wspaniałą zabawę w duchu powieści „W pustyni
i w puszczy” – Szkolne Safari w Zoo: wiatr
we włosach podczas jazdy kolejką miedzy
wybiegami afrykańskich wielkich i małych
zwierząt – relacjonuje Irena Wołczyńska,
nauczyciel i koordynator Programu Pracy
z Patronem.
Zmieniona formuła Święta Szkoły spowodowała, że uczniowie klas I – VI nie tylko

z entuzjazmem chłonęli wiedzę o patronie,
angażowali się w zajęcia ale też wykazali
się wzorową współpracą z wychowawcami
i przewodnikami.
Wyjazd został dofinansowany ze środków
promocyjnych Urzędu Gminy Jerzmanowa.

W Muzeum Literackim H. Sienkiewicza

W poznańskim zoo

Tydzień Dziecka w Przedszkolu

Jak na Krainę Marzeń przystało w jerzmanowskim przedszkolu Dzień Dziecka świętowano przez
cały tydzień.

Radosne uśmiechy na dziecięcych
buźkach widać już było 1 czerwca br.
kiedy przedszkolaki wybrały się do sali
zabaw w Głogowie. A to nie był koniec
świętowania… Kiedy dla wielu dzieci
tegoroczny Dzień Dziecka był już tylko
wspomnieniem przedszkolaki bawiły się
nadal. 2 czerwca br. trzy starsze grupy
wyjechały do Parku Wrocławskiego
w Lubinie, a grupy młodsze: Smerfy
i Maczki spędziły ten dzień na sportowo
z rodzicami. Dzień dziecka w naszym
przedszkolu trwa przez cały tydzień,
my staramy się aby trwał cały rok –
opowiada z dumą Maria Franczak,
dyrektor przedszkola i dodaje - Rok
temu 6 czerwca przedszkole otrzymało
imię „Kraina Marzeń” i z tej tez okazji 3
czerwca br. odbył się piknik z udziałem
Myszki Miki i rodziców.
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Informacje sportowe
V BIEG STRACEŃCÓW – MISTRZOSTWA
SZTAFETOWE SZKÓŁ
Tegoroczne zawody przeprowadzono dwuetapowo. 25 kwietnia
br. odbyły się Mistrzostwa Głogowa szkół podstawowych
i gimnazjalnych, a 26 kwietnia
Mistrzostwa w biegach:
miedziowym (1.111m), srebrnym (5.555 m) i złotym (15.555m)
oraz Mały Straceniec. Pogoda dopisała, tor biegowy przygotowano
profesjonalnie i jak zwykle z niespodziankami. Dopisali także
zawodnicy. W drugim dniu zawodów na starcie w poszczególnych
kategoriach stanęło 490 zawodników. Niewątpliwym sukcesem
jest 7 pozycja Grzegorza Jankowskiego – mieszkańca Jaczowa
w Biegu Złotym i jego 6 pozycja w Biegu Hutników o Tarczę Św.
Floriana.
Niezwykłym hartem ducha i sportowymi umiejętnościami popisali
się chłopcy z Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej. Stanęli na
najwyższym podium, otrzymując tytuł zwycięskiej sztafety szkół
gimnazjalnych. O tytuł ten walczyli Jakub Lasota, Krzysztof
Popiwczuk, Dariusz Zięba, Grzegorz Duda, Kacper Jakubczyk,
Krzysztof Iwański, Jakub Baran, Artur Rolicz

Artur Rolicz na mecie

Na podium stanęli także chłopcy i dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Jerzmanowej. Dziewczęta zajęły 2 miejsce a
chłopcy 3.
Zwycięskie drużyny:
1. Wiktoria Białek
2. Agata Janusz
3. Laura Gaworczak
4. Paulina Sarbinowska
5. Aleksandra Wojno,
6. Patrycja Milarczyk
7. Wiktoria Pakiet
8. Iga Ćwirko

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kacper Mikinik
Aleksander Lasota
Mariusz Malecki
Radosław Krajewski
Piotr Siwiec
Kacper Piórkowski
Eryk Ciołek
Kamil Madej

Gratulacje należą się także chłopcom ze Szkoły Podstawowej
w Jaczowie, którzy uplasowali się na 4 pozycji.

Najlepsi w powiecie - gimnazjaliści z Jerzmanowej z nauczycielem wfu
Barbarą Francug

Gimnazjaliści na podium

W jedności siła
- chłopcy z SP w Jerzmanowej

Dziewczęta z SP w Jerzmanowej uplasowały się na drugiej pozycji
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NAUKA PŁYWANIA WCIĄŻ
ATRAKCYJNA DLA UCZNIÓW

Kolejni uczniowie szkół podstawowych mogą pochwalić się zdobytymi umiejętnościami pływackimi. Naukę pływania umożliwił projekt „Umiem Pływać”, realizowany na terenie gminy od lutego
do maja br.
Projekt współfinansowany był przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,
a realizowany przez Dolnośląską Federację Sportu we Wrocławiu. Z cyklu piętnastu 60
minutowych zajęć skorzystało 45 uczniów kl. I – III Szkoły Podstawowej w Jaczowie
i Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej, którzy systematycznie uczestniczyli w lekcjach
pływania. Zajęcia odbywały się na Pływalni CHROBRY Głogów pod instruktorską
opieką Akademii Pływania Piotra Czyża.
W kosztach organizacji zajęć partycypowała gmina Jerzmanowa, która z własnego
budżetu przeznaczyła środki na wynagrodzenie opiekunów, którzy czuwali nad
bezpieczeństwem uczniów podczas przewozów i poza halą basenową.

CORAZ LEPIEJ WIEDZIE SIĘ
TENISISTOM Z JERZMANOWEJ
Zawodniczy GUKS „SOKÓŁ” Jerzmanowa zajęli w sezonie 2014/2015 drugie miejsce, premiowane prawem gry w barażach o wejście do III ligi.
Na początku sezonu nie było wielkich nadziei, by jerzmanowski
tenis stołowy odegrał znaczącą rolę w punktacji ligowej. Runda
jesienna zakończyła się dla tenisistów na 4 miejscu. Dobra
passa zaczęła się w rundzie wiosennej, kiedy zawodnicy
z turnieju na turniej grali coraz lepiej i kroczyli od zwycięstwa
do zwycięstwa.
Poza drużynowym udziałem w rozgrywkach tenisa stołowego
zawodnicy uczestniczyli indywidualnie w turniejach w Zielonej
Górze, Nowej Soli, Miliczu, Polkowicach, Raszówce, Sulikowie,
gdzie zajmowali miejsca od 1 do 6 – informuje prezes
Stowarzyszenia Bogusław Jemioło - Największym sukcesem
indywidualnym był awans aż czworga zawodników do finału
XVI Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi.
GUKS „SOKÓŁ” Jerzmanowa zachęca dzieci i młodzież do
udziału w zajęciach treningowych, które odbywają się trzy razy
w tygodniu (poniedziałek , środa, czwartek) po dwie godziny od
1600 do 1800 w sali gimnastycznej w Jerzmanowej. Szczegółowe
informacje o klubie można znaleźć na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej i na facebooku.
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Zawodnicy po igrzyskach strefowych LSZ w Raszówce:
T. Włodarczyk, M. Walowski, E.Ciołek, D.Buczyński, W. Walowska, A Senat, P.
Karolonek, F. Malinowski

www.jerzmanowa.com.pl

Gmina Jerzmanowa

ŚLADAMI HISTORII ORAZ LEGEND
Dostępna najnowsza publikacja książkowa!
Mieszkańcy gminy oraz osoby zainteresowane najnowszą publikacją pt. „IKONOGRAFIA GMINY
JERZMANOWA część 1” mogą zgłaszać się po jej odbiór.
Publikacja wydana na zlecenie gminy Jerzmanowej przez leszczyńską Agencję
JAGART to zbiór przepięknych pocztówek z okresu od drugiej połowy XIX
wieku do 1945r., na których przedstawione są motywy związane z historią,
architekturą oraz krajobrazem miejscowości gminy Jerzmanowa.
Publikacja ukazała się w ostatnich dniach maja br. nakładem 500
egzemplarzy. Jej autorami są: Marek Robert Górniak, Marcin Kuchnicki oraz
Tomasz Mietlicki. Wydanie zawiera oprócz dawnych pocztówek i fotografii
także zarys historii poszczególnych wsi i przysiółków. Jak czytamy we wstępie:
„Zebrany materiał ma prezentować wybrane fragmenty widoków miejscowości
z terenu gminy, które można odnaleźć na zachowanych, starych pocztówkach
(…) Taka forma prezentacji gminy Jerzmanowa pozwoli Czytelnikowi przenieść
się w odległe czasy i zapoznać z wieloma obiektami znajdującymi się na jej
terenie – dziś już nie istniejącymi lub mocno zmienionymi w swojej formie
i funkcji”. Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w Urzędzie Gminy
Jerzmanowa (pok. nr 215).

Nieco o krzyżu pokutnym z Jaczowa...
W kamiennym murze okalającym kościół pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie, między dzisiejszą bramą i boczną furtką, bez problemu znajdziemy sporych rozmiarów pokutny krzyż z rytem miecza. Datowany na początek XVII wieku, znajduje się w tym miejscu dopiero
od 1936 roku.
Zanim trafił do niszy w przykościelnym murze, kilka razy zmieniał swoje
położenie. Pierwotnie znajdował się na
jednym z pobliskich pól, a pod koniec
XIX wieku został przeniesiony na pobocze

nowo budowanej bitej drogi z Głogowa w
kierunku Nowego Osiedla.
Krzyże pokutne były wznoszone głównie w ramach pokuty za grzechy przez zabójców w miejscu, w którym sprawcy dokonali tego haniebnego czynu. Zwyczaj ten
przywędrował na ziemie polskie z Europy
Zachodniej już w średniowieczu.
Jak głosi miejscowa legenda, pewnego
dnia pomiędzy dwoma czeladnikami masarskimi wędrującymi tym szlakiem, doszło do sprzeczki o pieniądze. Dość szybko
sprzeczka przerodziła się w bójkę, podczas której zadali sobie tak duże rany, że
obaj zmarli. W miejscu gdzie doszło do tej
tragedii, rodziny obu ofiar umieściły dwa
krzyże. Co ciekawe, do dzisiejszych czasów
miał przetrwać wyłącznie ten upamiętniający niewinnego. Zarówno na wieczną
pamiątkę jak i przestrogę. Krzyż winnego
tego krwawego konfliktu podobno zapadał
się z czasem coraz bardziej pod ziemię, by
w niej wreszcie zniknąć na zawsze… Czy
tak rzeczywiście było, tego do końca nie

wiemy. Interesujący jest natomiast jeden z
zapisów w kronice głogowskiej tzw. „Gelbes
Buch”, który brzmi: „Anno Domini 1604,
24 października chłop z Jetsch Michael Mostwitz, zabity został przez parobka”. Byłby
to więc nieco inny obraz całej sytuacji…
Krzyż pokutny w Jaczowie jest zaledwie
jednym z kilku tego typu zabytków zachowanych na terenie powiatu głogowskiego
i jedynym znajdującym w Gminie Jerzmanowa.
Dariusz Andrzej Czaja
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KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ
2 - 5 lipca 2015r.

Głogowska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę (zapisy www.rowerowa.glogow.pl)

12 lipca 2015r.

Jarmark Sztuki Ludowej i Kulinarnej - Amfiteatr JERZMANOWA

12 lipca 2015r.

Turniej Wsi – JERZMANOWA

19 lipca 2015r.

Festyn Wakacyjny – JACZÓW

25 lipca 2015r.

Festyn Rodzinny - BĄDZÓW

15 sierpnia 2015r.

W Cieniu Kolegiaty - GŁOGÓW

30 sierpnia 2015r.

Dożynki Gminne – JERZMANOWA

„Inicjatywy Jerzmanowskie”
Kwartalnik Gminy Jerzmanowa
Wydawca: Gmina Jerzmanowa ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa
www.jerzmanowa.com.pl
Adres wydawnictwa: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr sp. z o.o.
Redaktor naczelny: Barbara Reszczyńska
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