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GMINNY DZIEŃ DZIECKA

70 lat Szkoły Podstawowej
w Jaczowie

70 URODZINY OSP JACZÓW

1

Gmina Jerzmanowa		

www.jerzmanowa.com.pl

ZNAJDŹ NAS
NA FACEBOOKu!

Od KWIETNIA jeszcze łatwiej
być z nami w kontakcie, oglądać
zdjęcia z najpiękniejszych zakątków
gminy oraz koncertów i wydarzeń.
Powstał oficjalny Fan Page gminy
Jerzmanowa na najpopularniejszym
portalu społecznościowym – Facebooku. Zachęcamy wszystkich do
polubienia naszej strony – kliknięcia „Lubię to!”. Wystarczy wejść
na stronę facebooka.
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REALIZACJA PROGRAMU 500+
W GMINIE JERZMANOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jerzmanowej zaprasza mieszkańców Gminy
Jerzmanowa tj. rodziców i opiekunów (faktycznych i prawnych) dzieci do dalszego składania
wniosków w sprawie ustalenia uprawnień do świadczeń wychowawczych w ramach
Programu „Rodzina 500 plus”.

Wnioski w tych sprawach są na
bieżąco rozpatrywane. W miesiącach kwietniu
i maju br. przekazano świadczenia dla 383
rodzin, w których było 518 uprawnionych
dzieci.
Przyjęcie wniosków od wszystkich
uprawnionych mieszkańców Gminy pozwoli
na rzeczywiste ustalenie potrzeb finansowych na realizowane zadanie.
GOPS przyjmuje wnioski w siedzibie
Ośrodka przy ul. Głogowskiej 7 w Jerzmanowej.

BUDOWA OŚRODKA ZDROWIA CORAZ BLIŻEJ
Władze gminy po raz kolejny spotkały się by omówić koncepcję budowy ośrodka
zdrowia w Jerzmanowej.

Obecnie w Jerzmanowej funkcjonuje niepubliczny zakład opieki
zdrowotnej MEDIX. Znajduje się w starym budynku nie spełniającym
wymogów, choćby związanych z osobami niepełnosprawnymi. Stąd
władze gminy po raz kolejny spotkały się by omówić koncepcję budowy
nowego ośrodka zdrowia. Spotkanie odbyło się 5 kwietnia w Sali

posiedzeń Urzędu Gminy. Uczestniczyli w nim Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba, Radni Gminy, pracownicy urzędu, a także architekci, którzy
opracowali koncepcję budynku. Przedstawiono wariant budowy ośrodka,
który w opinii radnych i wójta jest nowoczesny i spełnia oczekiwania
mieszkańców. Nowy ośrodek ma powstać przy ul. Lipowej w Jerzmanowej.

Od poniedziałku do piątku w godz.
od 7:15 do 15:15, natomiast w każdą środę do
końca czerwca 2016 r. wnioski można składać
do godziny 17:00.

Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa przy wypełnianiu wniosków

WSPIERAMY EDUKACJĘ UZDOLNIONYCH
UCZNIÓW I STUDENTÓW
Kolejny raz uruchomiona została procedura naboru
wniosków na stypendia naukowe za wysokie wyniki
w nauce, osiągnięcia podczas konkursów i olimpiad
oraz stypendia artystyczne za osiągnięcia w dziedzinie
kultury i sztuki.

Zainteresowani udzieleniem stypendiów naukowych i artystycznych mogą
składać wnioski do 15 lipca 2016r. (dotyczy uczniów szkół) i 15 września 2016r. (dotyczy
studentów) w Urzędzie Gminy Jerzmanowa. Szczegółowe informacje można uzyskać u Pani Moniki Krawczyk referenta ds. oświaty pod numerem telefonu
76 836 55 46 lub osobiście w pokoju nr 104. Formularze i zasady przyznania stypendiów znajdują się na stronie internetowej www.jerzmanowa.com.pl.

PODZIEMNY PSZOK NA OSIEDLU
PRZYLESIE W JERZMANOWEJ
Przeważnie na osiedlu widok kilkunastu kontenerów na
śmieci nie jest widokiem estetycznym, dlatego też na Osiedlu Przylesie
w Jerzmanowej powstał podziemny PSZOK (Punkt Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych) umożliwiający segregację 4 frakcji
odpadów tj. odpady zmieszane – 2 pojemniki oraz po jednym pojemniku
na szkło, plastik i papier. Dojście do pojemników jest wykostkowane
co umożliwia wygodną i szybką segregację. Zajmuje on o wiele
mniej miejsca niż tradycyjne kontenery, jest trwały, ponieważ część
magazynowa schowana jest pod ziemią. Z pewnością jest to rozwiązanie bardziej estetyczne i innowacyjne.
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PIERWSZY NOWY SPRZĘT GOSPODARCZY
DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wraz z nadejściem wiosny Zakład Gospodarki Komunalnej wzbogacił się o nowy sprzęt,
który zapewni szybką i sprawną obsługę mieszkańców naszej Gminy, a także usprawni
wiele prac na jej terenie.
Nowy sprzęt przyjechał
do Jerzmanowej 21 kwietnia
i przechowywany jest w dzierżawionym pomieszczeniu przy ul.
Głogowskiej oraz w jednym z pomieszczeń gospodarczych zespołu pałacowo-parkowego. Docelowo, po wykonaniu niezbęd-

nych prac remontowo-adaptacyjnych, za zgodą Gminy i Konserwatora Zabytków, całość zaplecza
technicznego Zakładu powinna znaleźć miejsce w pomieszczeniach gospodarczych zespołu
pałacowego. Koszt zakupionego
sprzętu wyniósł 250 tys. złotych.
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PORZĄDEK WOKÓŁ PAŁACU
– Nareszcie ładnie to wygląda. Rewelacja. – pisze na oficjalnym facebook’u Gminy
Jerzmanowa jedna z naszych mieszkanek. Otoczenie Zespołu Pałacowo-Parkowego
zmieniło swój wizerunek. A to dopiero początek prac.
Chodzi tu o prace porządkowe na
terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Uporządkowana została już cała 9 hektarowa działka poprzez koszenie i wycięcie
wieloletnich chwastów, wycięcie drzew i krzewów do lat 10, wywiezienie leżącego gruzu przy
budynkach gospodarczych, wyzbieranie śmieci
oraz wywiezienie gałęzi i skarczowanych pni
drzew. Wykonane zostały cięcia pielęgnacyjne
drzew tworzących aleje grabową rosnących
w części frontowej pałacu oraz lip i akacji
rosnących przy drodze wjazdowej do pałacu.
Przeprowadzona została rekultywacja, wysiew
trawy na części parku o powierzchni ok. 3,5 ha.
– Chcemy żeby park stał się miejscem,
w którym będą mogli odpoczywać nasi
mieszkańcy – mówi Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba.

W skład nowego wyposażenia wchodzą: polskiej marki
URSUS C380, ładowarka, przystawka kopiąca, kosiarka bijakowa, przyczepa oraz rębak. Zabezpieczy to potrzeby Zakładu
Gospodarki Komunalnej związane z utrzymaniem terenów ziele-

ni oraz innymi pracami porządkowymi na terenie Gminy. Zakup
sprzętu wpłynie na obniżenie
kosztów funkcjonowania Zakładu
oraz zwiększy niezależność od
możliwości terminowo-czasowych
firm świadczących usługi w obszarach działalności Zakładu.

Mieszkańcy coraz częściej wybierają
to właśnie miejsce na niedzielne spacery a nad
stawami zaczęli pojawiać się wędkarze.

SŁUŻBOWY
SAMOCHÓD
GMINY
JERZMANOWA
Taniej i praktyczniej – tak podsumować można zakup gminnego
samochodu służbowego.
Korzystają z niego wszyscy
pracownicy Urzędu Gminy
Jerzmanowa.
Analizując wydatki na lokalne podróże służbowe, gminy coraz częściej decydują się na zakup aut służbowych. Chodzi tu przede wszystkim
o mniejsze wydatki związane ze zwrotem kosztów podróży. Tak też było w przypadku Urzędu Gminy Jerzmanowa, którego władze gminy podjęły
decyzję o zakupie samochodu marki Mercedes. Samochód posiada 5 miejsc siedzących i dużą część załadunkową po złożeniu tylnych siedzeń. Zakup
ten z pewnością ułatwi nadzór nad inwestycjami, które prowadzone są na terenie gminy.
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Zdjęcia przed i po pracach porządkowych wokół pałacu
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NOWA TECHNOLOGIA W SZKOLE
PODSTAWOWEJ W JACZOWIE

Gmina Jerzmanowa dzięki wsparciu Fundacji Polska Miedź S.A. zrealizowała projekt
pn. „Nowoczesna pracowania komputerowa wraz z laboratorium językowym jako
wzmocnienie potencjału dydaktyczno-edukacyjnego Szkoły Podstawowej w Jaczowie”.
20 maja podczas uroczystości 70-lecia powstania Szkoły
Podstawowej w Jaczowie nastąpiło oficjalne otwarcie nowopowstałej
pracowni komputerowej wraz z laboratorium językowym. W ramach
zadania zakupionych zostało 20
stanowisk komputerowych dla
uczniów, stanowisko nauczycielskie wraz z oprogramowaniem. Dzięki
zakupionemu serwerowi sieć komputerowa została zabezpieczona przed
niepożądanymi treściami z Internetu. Laboratorium językowe wyposażone
jest w specjalne oprogramowanie i jednostkę centralną, która umożliwia
uczniom - koordynowaną przez nauczyciela - pracę w grupach, w parach,
symulację rozmowy telefonicznej. Ponadto na wyposażeniu pracowni
znalazły się: tablica interaktywna, projektor interaktywny, komplet
głośników oraz urządzenie wielofunkcyjne. Wymieniono również całe
umeblowanie pracowni - zużyte biurka komputerowe i krzesła zastąpiono
nowymi dostosowanymi do wymogów nowej pracowni oraz uczniów.
Fundacja Polska Miedź S.A. przeznaczyła na realizację projektu
40 tys. złotych. Koszt całej inwestycji wyniósł około 75 tys. złotych.

Uczniowie w nowej pracowni komputerowej

POTOCZEK BĘDZIE MIAŁ KAPLICĘ
Obecnie mieszkańcy Potoczka i Gaików na niedzielne i świąteczne nabożeństwa
przyjeżdżają do Jerzmanowej, ale już niedługo będą mieli swoją kaplicę.
Z myślą o mieszkańcach
Potoczka i Gaików, zwłaszcza
tych, którzy nie mają możliwości dojazdu do Jerzmanowej,
Gmina postanowiła przekazać
w użyczenie niezagospodarowany
budynek w Potoczku Parafii pw.
Św. Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza w Jaczowie.
– Myślę, że jeszcze w tym
roku odbędzie się tam nabożeństwo
bożonarodzeniowe – mówi ksiądz
proboszcz Piotr Matus.

www.jerzmanowa.com.pl
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MODA NA REKREACJĘ
POD CHMURKĄ
Wysiłek fizyczny dobrze wpływa na nasze samopoczucie, pomaga nam się zrelaksować
i rozładować stres. Nasi mieszkańcy mają kilka miejsc na terenie gminy by spędzić
czas wolny aktywnie, a mowa tu o siłowniach zewnętrznych.
Moda na tworzenie tego
typu miejsc na dobre przyjęła
się w naszym kraju. Urządzenia
cieszą się popularnością zarówno
u młodzieży jak i starszych
osób. Miłośnikom tej formy
spędzania wolnego czasu nie przeszkadza pogoda ani pora roku.
Zdecydowaną zaletą tych miejsc
jest fakt, iż są one w zupełności
darmowe dla mieszkańców. Na
przyrządach można ćwiczyć praktycznie każdą partię mięśniową i to
w dodatku na świeżym powietrzu.
Na terenie naszej gminy
jest ich już kilka: w Gaikach,
Jaczowie, Bądzowie oraz przy
świetlicy wiejskiej w Kurowicach.
Powstała również nowa siłownia
w Jerzmanowej przy ul. Głogowskiej. Od 1 czerwca wszyscy
mieszkańcy mogą z niej korzystać.
składa się z biegacza, rowerka,
wahadła,
twistera,
orbitreka,
wyciągu górnego, urządzenia do
wyciskania w pozycji siedzącej,
wioślarza oraz prasy nożnej. Na
każdym z urządzeń można znaleźć
krótką
informację
dotyczącą
kategorii, sposobu użytkowania,
efektywności treningu oraz poziomu trudności wykonywanych
ćwiczeń. Oprócz urządzeń stworzony został również tor do gry
w bule.

Siłownia w Jerzmanowej na tle Zespołu Pałacowo-Parkowego

Inwestycja
została
dofinansowana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach
konkursu „Odnowa Dolnośląskiej
Wsi” w 2016 r. w kwocie 30.000 zł.
Każdy z nas może
więc trenować i sprawdzić swoje
możliwości w poszczególnych
miejscach sportowo rekreacyjnych
na terenie gminy.
Jeden z elementów siłowni w Jerzmanowej- Orbitrek
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WESELNE GRANIE W JERZMANOWEJ
W gminie Jerzmanowa po raz dwudziesty trzeci odbył się Mityng Kapel Weselnych.
Siedem grup zaprezentowało się na boisku sportowym w Jerzmanowej. Tym razem weselne
granie miało charakter konkursowy, a na zwycięzcę czekała nagroda w wysokości
1,5 tysiąca złotych.
Pierwsze miejsce zajęła grupa
Sax&Sound, Drugie miejsce zespół Team,
a trzecie
Fascynacja. Oprócz weselnych
piosenek zgromadzeni mogli podziwiać piękne
dziewczyny z Poznania z grupy tanecznoakrobatycznej.
Organizatorzy dla najmłodszych
przygotowali dmuchańce, były też stoiska
gastronomiczne, a na scenie zaprezentowano
pokaz barmański.

Dla widzów przygotowano stoiska gastronomiczne

Uczestnicy konkursu przed werdyktem
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NADANIE SZTANDARU DLA
OSP W KUROWIE MAŁYM

Nadanie sztandaru jest szczególnym wyróżnieniem, najwyższym, na jakie może zasłużyć
jednostka. To w nim zawarty jest symbol trwałości i tradycji OSP, a szacunek wyrażany
wobec sztandaru jest zawsze wyrazem wielkiego uznania wyrażanego ludziom niosącym
bezinteresownie ratunek.

14 maja br. Sztandar nadany został
jednostce OSP w Kurowie Małym. Podczas
uroczystości podkreślono, iż nadanie Sztandaru
jest dla jednostki wielkim wyróżnieniem
za wzorowe wypełnianie misji strażackiej,
honorem, ale także zobowiązaniem wobec
społeczności Kurowa Małego oraz Gminy
Jerzmanowa. Druhom najlepsze życzenia aby
społeczny trud, który podejmują był źródłem
osobistej satysfakcji, zadowolenia zawodowego,
szacunku oraz dalszego lokalnego uznania
złożył Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.
Nadanie sztandaru połączono z Rodzinną Majówką. Nie zapominając przy
tym o najmłodszych uczestnikach imprezy
instruktorzy Gminnego Centrum Kultury
w Jerzmanowej przygotowali dla nich rozmaite
zabawy i konkursy, w których każde dziecko
otrzymało nagrodę.

Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba składa
na ręce Prezesa Józefa Czyża życzenia dla
druhów z OSP Kurów Mały

Wciągnięcie flagi strażackiej na maszt

Zespół Fascynacja

Organizatorzy nie zapomnieli o najmłodszych uczestnikach

Poczet sztandarowy OSP Kurów Mały

Poczty sztandarowe z gminnych jednostek OSP

Poczet sztandarowy OSP Kurów Mały

Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Michała Archanioła w Kwielicach
Stanisław Jażdżewski poświęcił sztandar
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JUBILEUSZ 70-LECIA

W ROKU SIENKIEWICZOWSKIM

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie obchodziła Jubileusz
70-lecia powstania. Zbiegł on się z 170 rocznicą urodzin i 100 rocznicą śmierci
patrona szkoły Henryka Sienkiewicza. Święto było niecodzienną okazją do spotkania
absolwentów szkoły.
Kulminacja obchodów przypadła
na dzień 20 maja i rozpoczęła się uroczystą
Mszą Świętą w Kościele Parafialnym
pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie w intencji uczniów,
pracowników i absolwentów szkoły. Następnie ulicami miejscowości przeszedł korowód
z Orkiestrą Huty Miedzi Głogów na czele.
Po korowodzie miało miejsce ważne
i wzniosłe wydarzenie – Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jaczowie Wioletta Olejnik,
Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz
Kozakowski oraz uczeń klasy VI Jakub
Walendowski odsłonili tablicę pamiątkową na
murach placówki ufundowaną przez Wójta
Gminy. Zarówno tablica jak i treść na niej
zawarta były inicjatywą oddolną mieszkańców
Jaczowa i społeczności szkolnej.
Uroczystość zgromadziła wielu
zacnych gości: przedstawicieli władz gminnych, kuratorium oświaty, parlamentarzystów
oraz KGHM. Przybyli kierownicy gminnych

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Uroczysty przemarsz Orkiestry Zakładowej Huty Miedzi Głogów

jednostek organizacyjnych i pomocniczych,
byli dyrektorzy szkoły, nauczyciele i pracownicy, emeryci, absolwenci oraz inni zaproszeni
goście. W przemówieniu Dyrektor Szkoły

Msza Święta w Kościele Parafialnym pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie
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Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba (po lewej) i Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Jaczowie Wioletta Olejnik (w środku)
w uroczystym korowodzie

Wioletta Olejnik przytoczyła fakty z kroniki
szkolnej dotyczące powstania szkoły i pierwszych lat działalności. Wójt Gminy Lesław
Golba powiedział m. in. „Tu są kształtowane
prawdziwe wartości życiowe”.
W czasie przemówień gości nie
zabrakło serdecznych życzeń, kwiatów, upominków i ciepłych słów. Wręczono dyplomy
oraz nagrody dla uczniów za udział w licznych
konkursach zorganizowanych z okazji jubileuszu
hasłem „Nasz Sienkiewicz – Patron roku 2016”.
Z gorącym przyjęciem spotkał się
występ śpiewaczki operowej Moniki Sagan,
grupy artystycznej z „Trylogią” oraz program
artystyczny przygotowany przez uczniów
Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie.
Po uroczystej akademii był czas na
wspomnienia, spotkania po latach, zwiedzanie okolicznościowych wystaw oraz otwarcie nowopowstałej pracowni komputerowej
wraz z laboratorium językowym, które
w przeważającej części zostały ufundowane
przez Fundację Polska Miedź S. A.
Wręczenie dyplomów dla uczniów za udział w konkursach

Wręczenie dyplomów dla uczniów za udział w konkursach
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WYBORY DO ZARZĄDU ODDZIAŁU
GMINNEGO OSP RP W JERZMANOWEJ

W dniu 4 czerwca br. o godzinie 15:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie odbył
się Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Jerzmanowej.

W zjeździe uczestniczyli delegaci ze wszystkich jednostek OSP
z terenu Gminy Jerzmanowa oraz zaproszeni goście tj. Wiceprzewodniczący
Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP druh Marian
Remiszewski, Prezes Powiatowy ZOSP RP druh Tomasz Pawłowski,
Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa Tadeusz Kozakowski oraz Wójt
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. Głównymi elementami zjazdu były:
wybór Zarządu Gminnego Związku OSP RP, Komisji Rewizyjnej oraz
członków do Zarządu Powiatowego i delegatów na Zjazd Powiatowy.
Po ukonstytuowaniu się nowe Prezydium Zarządu przedstawia
się następująco:
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP: Lesław Golba
Wiceprezes Zarządu Gminnego ZOSP RP: Józef Przebięda
Komendant Gminny ZOSP RP: Jacek Dziedzic
Sekretarz: Paweł Pasternak
Skarbnik: Paweł Nawrot
Skład Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący: Dariusz Śmigaj
Nowy Zarząd Oddziału Gminnego OSP RP w Jerzmanowej
Sekretarz: Stanisław Rysz
Członek Komisji: Stanisław Grębski
Członkowie Zarządu Gminnego spośród siebie w głosowaniu tajnym wybrali również przedstawicieli do Zarządu Powiatowego, którymi
zostali Lesław Golba oraz Józef Przebięda.
Na koniec zjazdu nowo wybrany Prezes Lesław Golba podziękował wszystkim druhom za zaufanie jakim go obdarowali. Szczególne
podziękowania przekazał ustępującemu Prezesowi Bogusławowi Wojno, za pełnienie tej funkcji przez ostatnich 25 lat. Podziękował także druhowi
Stanisławowi Wełpie, który sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przez ostatnich 15 lat.

www.jerzmanowa.com.pl
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70 URODZINY OSP JACZÓW

Szacownego wieku doczekała się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie. W 2016 roku bowiem obchodzi swoje
70-lecie nieprzerwanej działalności. Jaczowska drużyna obchodziła swe święto 11 czerwca.
Uroczystości rozpoczęła msza święta w jaczowskim kościele.
W intencji strażaków odprawił ją ksiądz proboszcz Piotr Matus. Strażacki
korowód, prowadzony przez Zakładową Orkiestrę Huty Miedzi Głogów,
przemaszerował spod kościoła do remizy strażackiej, gdzie rozpoczął się
dalszy etap uroczystości. Wraz z jubilatką świętowały delegacje z tutejszej
gminy i z powiatu głogowskiego.

Wśród gości obecne były: władze samorządowe wszystkich
szczebli, politycy, goście honorowi oraz mieszkańcy, których przywitał prezes
OSP druh Józef Przebięda. Wygłosił także okolicznościowe przemówienie,
podkreślił w nim znaczenie służby strażackiej dla lokalnej społeczności.
Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba w swoim przemówieniu podkreślił,
że to szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem
pracowało kilka pokoleń druhów i mieszkańców Jaczowa.

Najważniejszym akcentem uroczystości było odsłonięcie tablicy
pamiątkowej oraz wręczenie odznaczeń przez Prezesa Powiatowego
Związku OSP w Głogowie Tomasza Pawłowskiego i st. bryg. Karola
Skowrońskiego wyróżniającym się strażakom, którzy od lat wspierają
działalność Jednostki: Srebrny medal otrzymali Józef Przebięda i Dariusz
Śmigaj, Złoty medal - Waldemar Budziszewski i Adam Bielski.Wręczono
również odznaczenie okolicznościowe z okazji 20-lecia Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaśniczego Aleksandrowi Makarze oraz Jerzemu Wolskiemu.

ZIMNA ZOŚKA TO JUŻ TRADYCJA

„Zimna Zośka” organizowana jest na cześć majowej solenizantki, która według ludowego przysłowia
zwiastuje koniec przymrozków.
Goście honorowi na uroczystości
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej od lewej: Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Kozakowski, Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba
i Prezes OSP Jaczów Józef Przebięda
Rodzina Stanieckich układa wieżę

Pani Krystyna Staniecka z nagrodą
za III miejsce w konkursach

Prawdziwa frajda dla dzieci – malowanie twarzy

Kolejny raz sołtys wsi Zofiówki Elżbieta Krawczyk wraz z członkami rady sołeckiej zorganizowali piknik, który stał się już tradycją wsi. W tym
roku atrakcje przygotowało Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci, dorosłych jak i całych rodzin. Były konkursy
z nagrodami, w których brali udział nawet seniorzy! Nowością była loteria, w której do wygrania była mikrofalówka.

Kwiaty dla Pani Zofii Woźniak
– jedynej Zośki w Zofiówce
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Uczestnicy imprezy

Pan Kazimierz Krawczyk rzuca kostką do gry

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury Pani Barbara Reszczyńska
z publikacją książki o 70-leciu OSP Jaczów

Nadanie odznaczeń
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ATRAKCJI NIE BRAKOWAŁO!

Dzień Dziecka jak wiadomo obchodzimy 1 czerwca, dlatego też w tym dniu Gminne Centrum
Kultury w Jerzmanowej zorganizowało imprezę dla wszystkich najmłodszych mieszkańców
naszej. Zaproponowano mega atrakcje.

Humory uczestnikom dopisywały, bo atrakcji nie brakowało!
Pizza prosto z pieca przygotowywana i pieczona w piecu na boisku oraz
lody ufundowane przez radnego Krzysztofa Popka, gry i zabawy tj. dojenie
krowy, układanka logiczna mega narty zespołowe, zabawy z chustą klauna,
łowienie rybek, „pijane okulary” oraz mega twister.
Dzieci korzystały do woli z dmuchanych zjeżdżalni, mega
„piłkarzyków”, komnaty luster i lustrzanych labiryntów oraz balonowego
miasteczka. Prawdziwą frajdę sprawiło dzieciom zjeżdżanie po linie przy
asekuracji ratowników z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
KGHM Polska Miedź. Duże wrażenie zrobił również występ Agnieszki

Super Duet Klaunów prowadzący imprezę

Twardowskiej – uczestniczki programu „Twoja twarz brzmi znajomo” oraz
zumba prowadzona przez centrum sportowe Anima Danza.
Dodatkowo przez cały czas trwania imprezy otwarty był ogródek
gier planszowych przygotowany przez Gimnazjum w Jerzmanowej, stoisko
z konkursami przygotowane przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
oraz malowanie paznokci przez Szkołę Podstawową w Jaczowie.
W zabawie wzięło udział ponad 700 dzieci z terenu Gminy
Jerzmanowa.
Mamy nadzieję, że Gminny Dzień Dziecka sprawił radość
wszystkim dzieciom, które odwiedziły boisko w Jerzmanowej.

Boisko w Jerzmanowej tętniło dziecięcą radością

Występ Agnieszki Twardowskiej

Radni Gminy Jerzmanowa
zrezygnowali z diet, by pomóc

Julii i Karolinie

– Ciągle szukam możliwości jak mogę pomóc swoim córeczkom. W jaki sposób zdobyć
kolejne środki finansowe na dalszą rehabilitacje i profilaktyczne leczenie – pisze na blogu tata
dziewczynek Julii i Karoliny
Rabenda z Jerzmanowej.

Julia i Karolina to dzielne bliźniaczki, które na co dzień zmagają się
z niepełnosprawnością. Mimo wszystko cieszą
się każdym dniem i z chęcią uczęszczają do
przedszkola. Rodzice ciągle szukają pomocy.
Wszystko to co dziewczynki osiągnęły zawdzięczają intensywnej rehabilitacji. Jednak
codzienna rehabilitacja oraz dalsze badania są
niezbędne do poprawy zdrowia dziewczynek.
14 z 15 Radnych Gminy Jerzmanowa
obecnych na sesji, która obyła się 8 czerwca
ustalili, że część swoich diet przekażą na konto
Fundacji, pod opieką której są dziewczynki
Julka i Karolinka.
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Julka i Karolinka podczas Gminnego Dnia Dziecka w Jerzmanowej
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Wieści szkolne

Z ŻYCIA PRZEDSZKOLAKÓW

Uroczystość z okazji Dnia
Rodziny

Spotkanie z Ewą Chotomską

Realizacja projektu
Dzieciństwo bez próchnicy

Z zabawą i piosenką
witają Wiosnę

Przedszkolaki z Gminnego Przedszkola w Jerzmanowej uczestniczą w zajęciach, zabawach, spacerach, uroczystościach organizowanych
w przedszkolu i poza nim. Przedszkolaki świętowały między innymi Dzień Rodziny, Dzień Ziemi, witały wiosnę oraz uczestniczyły w spotkaniu
z pisarką Panią Ewą Chotomską, która przybliżyła im swoją twórczość. A Dzień Dziecka w przedszkolu trwał cały tydzień!

Przedszkolaki na Gminnym
Dniu Dziecka

„Misie” i „Słoneczka” w parku
linowym w Wojszynie

„Smerfy” w parku wrocławskim
w Lubinie

3 czerwca obchodziliśmy święto
naszego Przedszkola

SUKCES UCZNIÓW Z KLASY VI SZKOŁY
PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II
W JERZMANOWEJ
Uczniowie klasy VI: Oliwia Janiczek, Jan Goś, Filip Szymański, Mateusz Cichocki oraz Eryk Ciołek
otrzymali wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie multimedialnym o Janie Pawle II.
Konkursowa praca powstała pod
czujnym okiem p. Basi Tuczyńskiej na zajęciach
koła dziennikarskiego. Uczniowie wiele czasu
poświęcili na opracowanie koncepcji filmu.
Temat projektu: „Świętość jest na wyciągnięcie
ręki” – biorę przykład z Jana Pawła II można
było zinterpretować w bardzo różnorodnych
sposób. Uczniów klasy VI zainspirowała
historia Aleksandry Drozdowskiej, uczennicy
naszej szkoły, która dzielnie walczy z chorobą nowotworową. Mama Oli, pani Marzena wyraziła zgodę na upublicznienie ich
rodzinnych zdjęć. Państwo Drozdowscy
oglądali film przed wysłaniem i wyrazili swoją
aprobatę dla projektu.

Pani Basia Tuczyńska z wychowankami
odbierają nagrodę

W kategorii szkół podstawowych
do konkursu zgłoszono 30 prac. Pięć
zakwalifikowało się do finału. Jury nie przyznało
I, II, III miejsca tyko dwa wyróżnienia.

16 maja w Świdnicy odbyło się
uroczyste wręczenie nagród. Uczniów bardzo
ucieszyły otrzymane nagrody.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej
Mariola Tuz i laureaci konkursu
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SZKOŁA ZORIENTOWANA
TECHNOLOGICZNIE
Z dumą informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Jerzmanowej uzyskała godło Szkoły Zorientowanej Technologicznie,
natomiast pani Barbara Tuczyńska uzyskała tytuł eksperta w zakresie świadomego wyboru technologii AV dla szkoły. Tytuły te przyznała Kapituła
Ogólnopolskiego Konkursu Artystycznego „Klasa ze snów”!

www.jerzmanowa.com.pl
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GIMNAZJALIŚCI ORGANIZUJĄ
„WIECZORY Z GRAMI PLANSZOWYMI”
Dzisiejsze czasy i świat zdominowały komputery, tablety, telefony i inne elektroniczne gadżety.
Stały się one ulubioną rozrywką , formą zabawy i spędzania wolnego czasu dla młodzieży, ale
nie dla naszych gimnazjalistów!
Oprócz cotygodniowych zajęć opiekunki Koła organizują
Wieczory Z Grami Planszowymi. Odbyły się już trzy takie imprezy,
a udział w nich wzięli uczniowie naszej szkoły, absolwenci gimnazjum,
uczniowie szkół podstawowych, a nawet uczniowie Gimnazjum nr 2
w Głogowie. Uczniowie głogowskiego gimnazjum poznawali gry,
w które będą grać podczas turnieju.
Patronat nad turniejem objął Wójt Gminy Jerzmanowa –
Lesław Golba, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie oraz
TropemGier.pl – sklep internetowy z grami planszowymi.

KATYŃ – PAMIĘTAMY!
7 kwietnia 2016 r. uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych
w Jerzmanowej, po raz kolejny uczcili pamięć tych Polaków, którzy 76 lat temu
zostali zamordowani w Katyniu.
Apel Katyński był wzruszającym montażem słownomuzycznym przybliżającym uczniom tragedię, która dotknęła naród
polski z rąk Stalina. Złożyły się na niego zdjęcia dokumentów, archiwalne
filmy, wspomnienia rodzin pomordowanych na Wschodzie oficerów
oraz piosenki w wykonaniu Karoliny Borek i zespołu „The Band”.
Dostarczył nie tylko wiedzy i emocji, ale stał się także pretekstem do
dyskusji o naszej przeszłości narodowej.
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„ANTYK BEZ TAJEMNIC”
DLA NASZYCH GIMNAZJALISTÓW

Dyrektor Gimnazjum w Jerzmanowej Ernest Kłósek z uczniami

Wzruszający występ Karoliny Borek

W bieżącym roku szkolnym działalność swoją rozpoczęło
Koło Gier Planszowych, prowadzone przez nauczycielki Publicznego
Gimnazjum w Jerzmanowej, panie: Grażynę Kaczmarek-Molis,
Magdalenę Łojko oraz Justynę Nowak. Zajęcia koła odbywają się
w ramach realizacji obowiązkowych projektów edukacyjnych w klasach
drugich, ale adresatami przedsięwzięcia są uczniowie całej szkoły.
W czasie cotygodniowych, półtoragodzinnych spotkań uczniowie
grają w różnego rodzaju gry planszowe, zakupione dzięki funduszom
otrzymanym od Gminy Jerzmanowa.

W uroczystości przygotowanej przez uczniów klas drugich
pod kierunkiem p. Roberta Wrzesińskiego, p. Magdaleny Łojko
i p. Anny Ścigały wzięli udział nie tylko uczniowie, dyrektor Ernest
Kłósek, nauczyciele i pracownicy gimnazjum, ale także Wójt Gminy
Jerzmanowa p. Lesław Golba i Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
p. Barbara Reszczyńska.

Dnia 15 marca 2016 roku
odbył się Powiatowy konkurs wiedzy
o starożytności ,,Antyk bez tajemnic”.
Konkurs, zorganizowany przez Zespół
Szkół Ogólnokształcących w Głogowie,
miał charakter turnieju drużynowego.
Nie zabrakło tam również przedstawicieli
naszego Gimnazjum. Uczniowie mieli za
zadanie rozwiązać test, a w drugim etapie
udzielić prawidłowych odpowiedzi na
10 pytań prezentowanych na tablicy
multimedialnej. Drużyna reprezentująca
Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów
Narodowych w Jerzmanowej w składzie:
Małgorzata Janusz, Mateusz Gancarz
i Jakub Naumowicz, zajęła I miejsce
spośród 12 drużyn, wyprzedzając takie
głogowskie gimnazja, jak Gimnazjum
Dwujęzyczne, czy Gimnazjum Aslan.
Zwycięskiej drużynie i opiekunowi
– panu Robertowi Wrzesińskiemu,
nauczycielowi historii – serdecznie
gratulujemy!!
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NASI MIESZKAŃCY OSTRO BIEGALI!
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II MIEJSCE W KOSZYKÓWCE

W dniach 23-24 kwietnia 2016r. Głogów (Górkowo) stał się miejscem prawdziwego Święta
Biegaczy, a to za sprawą Crossu Straceńców, który już po raz VI gościł miłośników tej najstarszej
dyscypliny sportowej. W święto włączyła się także Gmina Jerzmanowa, która każdego roku jest
partnerem organizacyjnym Crossu oraz wystawia swoje szkolne reprezentacje.

Dnia 27 kwietnia br.
w Zespole Szkół z Oddziałami
Integracyjnymi odbył się turniej
mini koszykówki dziewcząt szkół
gimnazjalnych o Puchar Prezydenta Głogowa i Starosty Powiatu
Głogowskiego, w którym udział
wzięło 7 drużyn z gimnazjów głogowskich i Powiatu.
Drużyna gimnazjum
w Jerzmanowej zajęła II miejsce
ustępując jedynie dziewczętom
z Gimnazjum nr 2 w Głogowie.
Nasze medalistki:
Dominika Woźniak
Iga Karolonek
Małgorzta Janusz
Roksana Kuczyńska
Kinga Kontraktewicz

UMIEM PŁYWAĆ
Pływanie jest jedną z najlepszych form rozwoju dla młodych organizmów, dlatego Gmina
Jerzmanowa postanowiła dać możliwość tego
rozwoju uczniom szkół podstawowych z terenu
gminy i w całości sfinansowała zajęcia pływania.

Wielu emocji dostarczyły Sztafetowe Mistrzostwa Szkół,
które odbyły się w sobotę (23.04). Tradycyjnie w biegu wzięły udział
wszystkie szkoły z terenu gminy Jerzmanowa. W rywalizacji szkół
podstawowych, w której uczestniczyły 22 drużyny w kategorii
chłopców uczniowie Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej zajęli
III miejsce, a chłopcy z SP w Jaczowie IV miejsce. Równie szybkie
okazały się dziewczynki z SP w Jerzmanowej, które zajęły III miejsce.
W sztafecie triumfowali także uczniowie Publicznego Gimnazjum
w Jerzmanowej. Na nich po raz kolejny z rzędu w Mistrzostwach Szkół
nie było mocnych. Na najwyższym podium stanęli zarówno chłopcy
jak i dziewczęta pokonując wszystkie zgłoszone drużyny z miasta
i okolicznych gmin (19 drużyn).
Na świetnie przygotowaną trasę, pełną widowiskowych
niespodzianek ruszyło w niedzielę blisko 900 biegaczy. To był
prawdziwy patologiczny bieg – podkreślał komentator. Wśród
publiczności słyszało się słowa podziwu oraz gorący doping każdemu
z walecznych zawodników. Obserwacja biegaczy pokonujących błotniste tory przyciągała wielu mieszkańców Głogowa oraz okolic. Każdy
z uczestników miał do wyboru trzy opcje startowe: udział w Złotym
Biegu (15.000 m), Srebrnym Biegu (10.000 m) oraz w Miedziowym Biegu
(5.000 m). Wisienką na torcie był ostatni bieg- o Tarczę św. Floriana,
w którym wzięli udział tylko najlepsi, którzy jako pierwsza trzydziestka
najszybciej pokonali Złoty Bieg.

Od lutego do maja dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie
oraz Jerzmanowej uczestniczyli w zajęciach pływania do Akademii
Prostych Pleców. Nauki odbywały się na głogowskiej pływalni „Chrobry”.
Uczniowie opanowali podstawowe techniki w stylu dowolnym
i grzbietowym. Podsumowaniem projektu było zaliczenie mające na celu
sprawdzenie zdobytych umiejętności. Każdy uczestnik otrzymał nagrody
rzeczowe oraz dyplom.

Tym większym uznaniem otaczamy wszystkich, którzy
zakończyli bieg oraz szczerze gratulujemy mieszkańcom Gminy
Jerzmanowa, którzy oprócz tego, że przebiegli swój dystans uzyskali
doskonałe wyniki:
Złoty Bieg
– Grzegorz Jankowski (Jaczów), który na mecie był 6,
– Emilia Błaszczyk (Jerzmanowa), na mecie była 6,
Srebrny Bieg
– Bartosz Janusz (Jerzmanowa) – 45 miejsce,
Miedziowy Bieg
– Robert Walkowiak (Modła), zajął II miejsce,
Bieg O Tarczę Św. Floriana
– Grzegorz Jankowski (Jaczów) – 8 miejsce.
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GMINNY UCZNIOWKI KLUB SPORTOWY
„Sokół” ODNOSI SUKCESY

Zawodnicy GUKS „Sokół” sekcja tenisa stołowego zakończyli sezon 2015/2016 z sukcesami
drużynowymi i indywidualnymi.
Drużyna ligowa zajęła drugie miejsce w IV lidze i uzyskała
prawo gry w barażach o trzecią ligę.
Natomiast drużyny młodzików, młodziczek oraz kadetek
awansowały do finałów powiatowych.
Do sukcesów indywidualnych należy zaliczyć udział kilku
zawodników w finałach XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców
Wsi w Sulikowie i powołanie W. Walowskiej i M. Walowskiego do
reprezentowania woj. dolnośląskiego na mistrzostwach Polski LZS, które
zostaną rozegrane w czerwcu w Pleszewie. Indywidualnie zawodnicy
zajmowali czołowe miejsca w turniejach okazjonalnych w Jerzmanowej,
Wołowie, Górze, Polkowicach, Nowej Soli.

Drużyna GUKS ,,Sokół” przed meczem barażowym o wejście
do III ligi z LZS Miłków.
Stoją od lewej: B. Jemioło – Prezes GUKS, Mateusz Walowski,
Grzegorz Horniak – kapitan, Wiktoria Walowska, Zygmunt Górski,
Andrzej Przybylski, Damian Buczyński, drużyna LZS Miłków.
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KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ
25 czerwca 2016 r.

16 lipca 2016 r.

Festyn Rodzinny w Bądzowie

24 lipca 2016 r.

Spotkanie Kultur – Festyn połączony
z turniejem wsi w Jerzmanowej

6 sierpnia 2016 r.
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Spotkanie z folklorem – przegląd zespołów
ludowych i folklorystycznych w Jaczowie

Festyn wakacyjny w Jaczowie

13 sierpnia 2016 r.

Piknik rodzinny w Łagoszowie Małym

15 sierpnia 2016 r.

W Cieniu Kolegiaty w Głogowie

27 sierpnia 2016 r.

Dożynki Gminne
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