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NOMINACJA DO PRESTIŻOWEGO TYTUŁU
Gmina Jerzmanowa znalazła się w gronie najwybitniejszych samorządów, przedsiębiorstw
i instytucji nominowanych do tytułu „Lider Rozwoju Regionalnego 2015”.
Tytuł nadawany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości oraz
redakcje: Biznes Plus w Gazecie Wyborczej i Forum Przedsiębiorczości
w Dzienniku Gazecie Prawnej jest wyróżnieniem za podejmowanie wielu
nowych inwestycji w celu rozwoju wsi – informuje redakcja Biznes Plus.
List nominacyjny, który otrzymał wójt Lesław Golba niesie ze sobą
możliwość szerokiej promocji gminy m. in. wśród przedsiębiorców
zainteresowanych terenami inwestycyjnymi. A to zarówno poprzez
prezentację w sieci internetowej jak i podczas III Polskiego Kongresu
Przedsiębiorczości. Gospodarzem tegorocznej edycji kongresu jest
Miasto Łódź, które oprócz nominowanych podmiotów gościć będzie

przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządu dając szerokie możliwości
spotkań z przedstawicielami Specjalnych Stref Ekonomicznych, parków
inwestycyjnych oraz osób zarządzających przedsiębiorstwami.
Gmina Jerzmanowa promowana jest jako prężny samorząd, dbający
o programy edukacyjne dla dzieci, bogatą działalność kulturalną, dobrą
współpracę z lokalnymi stowarzyszeniami oraz działalność podnoszącą
jakość życia mieszkańców. Artykuł promujący nominowaną gminę
można przeczytać na stronie http://www.biznes-plus.pl/lider-rozwojuregionalnego/rozwojowa-jerzmanowa.

WYBORY NA ŁAWNIKA
Radni Gminy Jerzmanowa dokonali wyboru ławnika. Zadanie nie było łatwe; do obsadzenia
było jedno wolne miejsce a kandydatur cztery.
Na prośbę Prezesa Sądu Rejonowego w Głogowie Rada Gminy Jerzmanowa
dokonała naboru kandydatów na ławnika w kadencji 2016-2019. Termin zgłaszania
kandydatów upłynął 30 czerwca 2015 roku. Pracą ławnika w Sądzie Rejonowym
w Głogowie zainteresowanych było czworo mieszkańców gminy.
Przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołała zespół ds. zaopiniowania
zgłoszonych kandydatur, który podczas sesji w dniu 16 września br. przedstawił opinię
o kandydatach, opierając się głównie na kwestiach związanych z wymogami ustawowymi
oraz kierując się informacjami uzyskanymi od Wojewódzkiego Komendanta Policji
we Wrocławiu. W wyniku głosowania tajnego radni wybrali na ławnika p. Małgorzatę
Tomaszewską

BLIŻEJ KLIENTÓW - BANK I URZĄD W JEDNYM BUDYNKU

Od kilkunastu dni w budynku urzędu gminy na swoich klientów oczekują pracownicy
Oddziału Banku Spółdzielczego w Jerzmanowej. Zyskali na tym: urząd i bank ale przede
wszystkim mieszkańcy, którzy łatwiej, dogodniej i szybciej załatwią swoje sprawy.

Choć w planach był nowy budynek
banku wizja ta została na razie zastąpiona
innym pomysłem. Z inicjatywą przeniesienia
obsługi bankowej do pomieszczeń urzędu
gminy wystąpiła Prezes Zarządu BS - Czesława
Sypniewska: Podczas corocznych zebrań grup
członkowskich cały czas padały pytania o nową
siedzibę banku. Wielokrotnie zastanawialiśmy
się gdzie mógłby powstać budynek ale budowa
zajęłaby nam sporo czasu. Zabiegaliśmy więc
u wójta o to, by bank znalazł swoją siedzibę
w nowym urzędzie, w miejscu gdzie klient
kompleksowo załatwi swoje sprawy w ładnych,
dostosowanych do aktualnych standardów
pomieszczeniach.
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Ważnym aspektem przeniesienia banku są
dogodniejsze warunki lokalowe. Bank administruje w budynku przy ul. Lipowej jednym
obszernym pomieszczeniem, w którym znajdują się dwa stanowiska do obsługi klientów.
Zastosowano nowe rozwiązanie polegające na
tym, że zamiast boksu kasowego na obu stanowiskach prowadzona jest obsługa gotówkowa
i rachunkowa. Pomieszczenia banku ulokowane zostały na parterze, gdzie bez ograniczeń
z usług korzystać mogą osoby niepełnosprawne. Z takiego rozwiązania cieszą się także pracownicy oddziału, których miejsca pracy są
estetyczne, wyposażone w nowoczesne meble
oraz sprzęty. Nowa siedziba banku spowoduje

BANK CZYNNY JEST W GODZ. 7:45-15:15

same korzyści. Mieszkańcy załatwiający swoje
sprawy urzędowe mogą załatwić także sprawy
rachunkowe, a to z pewnością skróci czas obsługi wynikającej choćby z przemieszczania się
pomiędzy tymi dwiema instytucjami – informuje z zadowoleniem wójt Lesław Golba. Jeszcze
jednym pozytywnym aspektem „przenosin”
jest udostępnienie klientom banku urzędowego
parkingu. Brakowało go przy dotychczasowej
siedzibie. Parkowanie na ulicy było o tyle niebezpieczne co kłopotliwe. Dla mieszkańców
korzystających z usług bankowych w najbliższym czasie zostanie zainstalowany całodobowy
bankomat.
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INWESTYCJE

W PEŁNYM ROZRUCHU

Tegoroczny budżet zakłada realizację ponad 50 zadań inwestycyjnych. Powakacyjny
okres jest dobrym czasem na podsumowanie tego co zostało już wykonane.

Planowane zadania inwestycyjne w większości zostały zrealizowane lub są na etapie wykonawczym. Przed pierwszym szkolnym
dzwonkiem zakończono rozbudowę części dydaktycznej Szkoły
Podstawowej w Jerzmanowej. Roboty budowlane wraz z elewacją
kompleksowo obejmującą całą
szkołę oraz wyposażenie pomieszczeń kosztowało gminę 1,8 mln
zł. Szkoła nie tylko zyskała zupełnie nowy wizerunek ale przede
wszystkim pięć przestronnych sal
lekcyjnych, zaplecza, pomieszczenia socjalne i toalety.
Wśród zaplanowanych inwestycji
najwięcej dotyczy infrastruktury
drogowej i okołodrogowej. Ukończono przebudowę ul. Polnej i budowę ul. Stromej w Jaczowie, budowę bocznej drogi w Smardzowie
oraz wykonano chodnik łączący os.
Przylesie z ul. Lipową w Jerzmanowej. Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wsi,
w których dynamicznie rozwinęło
się mieszkalnictwo jednorodzinne –
wyjaśnia wójt Lesław Golba - gros
zadań polega więc na budowie lub
rozbudowie infrastruktury osiedlowej. Powstają nowe drogi, chodniki
oraz nowoczesne oświetlenie uliczne. Zwiększono bezpieczeństwo
komunikacji pieszo – jezdnej na
ul. Głównej w Jaczowie poprzez
budowę chodnika z zatoczką autobusową i przejściami dla pieszych.
W bieżącym roku budżetowym
zrealizowana została budowa
oświetlenia na ulicach Jaczowa:
przy ul. Smardzowskiej, Spokojnej,
Wierzbowej i Różanej oraz w Bądzowie i Zofiówce.
Zaplanowane inwestycje dotyczą także infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. W trakcie
realizacji jest budowa boiska do
piłki siatkowej przy WDK w Kurowicach, gdzie poliuretanowa nawierzchnia płyty znacznie poprawi
komfort rozgrywania meczów. Na
ukończeniu są prace drenażowe

Budowa ul. Polnej w Jaczowie

boiska w Potoczku. W miesiącach
wakacyjnych na boisku sportowym w Jerzmanowej wykonano przyłącze wodociągowe wraz
z instalacją nawadniającą boisko.
Inwestycja znacząco poprawiła jakość murawy, a tym samym komfort i bezpieczeństwo gry. Zdecydowana większość inwestycji to
odpowiedź na oddolne inicjatywy
wspólnot sołeckich. Dotyczy to
choćby budowy wiat w Kurowie
Małym, wiaty grillowej w Kurowicach, zagospodarowania terenu
przy świetlicy wiejskiej w Bądzowie czy remontu kapliczki w Łagoszowie Małym.
Tegoroczne inwestycje to jedno. Ważne jest także to, że aktualnie przygotowujemy się do zadań
przyszłorocznych.
Gromadzimy
niezbędne pozwolenia, kosztorysy
oraz dokumentację projektową –
informuje wójt. Koszty wynikające z przygotowania dokumentacji
ujęto w bieżącym budżecie i obejmują one takie zadania jak:
 wykonanie ul. Szkolnej, Krótkiej i Wiosennej w Jaczowie,
ul. Wspólnej w obrębie Kurowice – Modła, ul. Przemysłowej w Jerzmanowej, ul. Letniej
i Sierpniowej w Modłej, budowę drogi gminnej w Maniowie,
drogi nr 288 w Bądzowie, odcinka drogi w Kurowie Małym
w kierunku Smardzowa,
 wykonanie chodnika do placu
zabaw w Gaikach, chodnika
przy drodze powiatowej w Kurowicach oraz chodnika przy
szatni sportowej w Potoczku,
 poszerzenie i wykonanie drogi
zwanej „wąwozem” w Modłej.
Jeszcze w tym roku planuje się realizację bardzo ważnej inwestycji
polegającej na wykonaniu miejsc
parkingowych przy drodze prowadzącej do kościoła w Jerzmanowej.
Wycięcie dwóch drzew spowoduje
poszerzenie obecnie funkcjonującej
drogi i przygotowanie lokalizacji
dla zielonego parkingu na jaki wyraził zgode konserwator zabytków.
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GMINNA INAUGURACJA
ROKU SZKOLNEGO
W zupełnie nowych ławkach, w zupełnie nowej części szkoły
zasiedli uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Jerzmanowej. Ich entuzjazm wzbudził radość
także w samorządowcach i pracownikach szkoły. Podczas
uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego wszyscy czekali na
moment przecięcia wstęgi do nowego segmentu szkoły.

G

ospodarzem gminnej inauguracji roku
szkolnego była społeczność szkolna
jerzmanowskiej podstawówki. Uroczystości zapoczątkowała msza św. celebrowana
przez proboszcza ks. Piotra Matusa.
O tym co w nowym roku szkolnym przygotował organ prowadzący dla uczniów mówiono
z dumą i nadzieją, że wszystko to przyczyni się
do poprawy jakości pracy szkół.
Bezapelacyjnie największym powodem do
dumy jest rozbudowa części dydaktycznej Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej. Jej poświęcono
najwięcej słów, bo jest i o czym mówić. Było mi
dane kierować tą szkołą w latach 1997-2008. Już
wtedy warunki lokalowe w szkole były trudne

Szkoła wzbogaciła się o 5 sal dydaktycznych wraz z zapleczami dydaktycznymi, a także o toalety
i pomieszczenia socjalne
Przed wami czas nauki, rywalizacji sportowych, ciężkiej pracy, w której my będziemy
wam pomagać ... mówił w homilii ks. Piotr.

Historycznego przecięcia wstęgi dokonali: wójt
Lesław Golba, dyrektor szkoły - Mariola Tuz,
Prezes MODERNPOL - Czesław Chmielewski,
Przewodniczący Rady Rodziców - Marek Witkowicz oraz uczennica kl.III - Nikola Madecka
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i borykaliśmy się z problemem małej ilości sal
lekcyjnych i ciasnoty (…) Pamiętam że marzyła mi się wówczas jakaś chociażby dobudowa
z dwiema salami lekcyjnymi. Wtedy nie było to
możliwe, za to dzisiaj rozbudowaliśmy szkołę
nie o dwie a o pięć sal lekcyjnych – podzielił się
refleksją wójt L.Golba. Inwestycja i jej solidna realizacja oraz rzetelny przebieg nie byłyby
możliwe bez profesjonalnego zaangażowania
Przedsiębiorstwa Budowlanego MODERNPOL, projektanta, firmy EFEKT wyposażającej
szkołę a także dzięki zdolnościom organizacyjnym p. Marioli Tuz -dyrektora szkoły, która
czuwała nad bezpieczeństwem uczniów i pracowników podczas trwającej rok budowy. Wakacyjna przerwa optymalnie wpłynęła na przeprowadzenie remontów także w gimnazjum.
Wymalowano i odświeżono sale lekcyjne oraz
pomieszczenia administracyjne. Na przebudowę czeka także przyszkolne boisko, na którym
trawiasta nawierzchnia zamieniona zostanie na

Nie byłoby tej pięknej inwestycji bez decyzji oraz
wsparcia wójta i radnych gminy Jerzmanowa –
podkreślała w podziękowaniach dyrektor szkoły
Mariola Tuz
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syntetyczną trawę. Inwestycja choć nie planowana w budżecie możliwa będzie dzięki otrzymanym środkom z KGHM Polska Miedź SA.
Przed nami kolejne zadania inwestycyjne.
W przyszłym roku planujemy wykonać nową
elewację na budynku gimnazjum nawiązującą
technologicznie i kolorystycznie do elewacji na
szkole podstawowej – zapowiedział wójt.
W szkołach i ich sąsiedztwie priorytetowo traktowane jest bezpieczeństwo dzieci. Na ten cel
samorząd nie szczędzi pieniędzy. W Jaczowie
zakończono budowę chodnika przy ul. Głównej prowadzącej do szkoły. Inwestycja znacznie
zwiększyła bezpieczeństwo i komfort podczas
przemieszczania się w ciągach pieszo – jezdnych. Bezpieczeństwo uczniów dowożonych
zwiększają zatoczki autobusowe przy szkołach
a uczniów dochodzących – strażnicy ruchu
drogowego tzw. Agatki pomagające maluchom
przejść ulice.
Organizacja nowego roku szkolnego
2015/2016 wprowadza do naszych placówek
oświatowych kilka nowatorskich rozwiązań –
podkreślił wójt L. Golba. Zdecydowaliśmy by
w gminie Jerzmanowa wszystkie dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjalnych objęci byli opieką psychologiczną. Psycholog, który znajdzie zatrudnienie w naszych placówkach z pewnością wzmocni istniejący potencjał wychowawczy, wypracowany przez
innych specjalistów: pedagogów i logopedów.
Nowym rozwiązaniem będzie także zatrudnienie w gimnazjum doradcy zawodowego, który
wspierać będzie młodzież w doborze kierunków
dalszej edukacji i wyborze zawodu. Od września
br. wdrożony został projekt terapii biofeedback
skierowany do uczniów posiadających problemy z koncentracją i pamięcią. Kontynuowane będą wyjazdy na basen kryty. 19.09.2015r.
87 – osobowa grupa uczniów z Jaczowa i Jerzmanowej wyjechała na dziesięciodniowe turnusy do zielonej szkoły w Kołobrzegu i Ustroniu
Morskim. Pobyt dzieci sfinansowany został ze
środków Fundacji Polska Miedź

Zmiany, które są widoczne w szkołach to także nowe wyposażenie

Wójt wręczył gratulacje nauczycielom, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego

Gminna Inauguracja Roku Szkolnego
była także okazją do wręczenia gratulacji nauczycielom, którzy w okresie wakacji uzyskali
najwyższy stopień awansu zawodowego - nauczyciela dyplomowanego. Listy gratulacyjne
otrzymali: Anna Szyszkowska, Janeta Białek,
Julita Zwolińska, Robert Wrzesiński oraz Beata Jaworska.

Podziękowania otrzymali: Wykonawca - Czesław Chmielewski (MODERNPOL), projektant - Marek
Raczkowski oraz Mirosława Szuszkiewicz - właścicielka firmy EFEKT wyposażającej szkołę w meble i sprzęt
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LALKA NA USTACH POLAKÓW
„Lalka”Bolesława Prusa stała się główną bohaterką tegorocznego Narodowego Czytania.
W gminie Jerzmanowa akcja rozpropagowana została przez bibliotekę oraz gimnazjum.
Akcja Narodowe Czytanie propagując największe dzieła polskiej literatury
wzmacnia poczucie narodowej tożsamości i popularyzuje czytelnictwo wśród
Polaków. Zapoczątkowana została w 2012r. przez byłego Prezydenta Bronisława
Komorowskiego. Nie straciła na swojej ważności, o czym świadczy fakt kontynuacji
akcji przez obecnego Prezydenta Andrzeja Dudę.
Tegoroczna akcja Narodowego Czytania „Lalki” Bolesława Prusa
w jerzmanowskim gimnazjum odbywała się na kilku płaszczyznach – informuje
dyrektor Ernest Kłosek – już 1 września pojawiły się w szkole plakaty i informacje
propagujące to wydarzenie, a dzień później w specjalnej audycji przekazano
uczniom słowa byłego prezydenta zachęcające do wzięcia udziału w przedsięwzięciu.
Gimnazjalną jedność czytelniczą utworzono 4 września kiedy to we wspólnym
czytaniu uczestniczyła cała społeczność szkolna. Zwieńczeniem akcji będzie
rozstrzygnięcie konkursu na najlepszą pracę wykonaną dowolną techniką ukazującą Warszawę Bolesława Prusa.
Z propozycją udziału w ogólnopolskiej akcji wystąpiła do mieszkańców gminy Jerzmanowa Gminna Biblioteka Publiczna, która zaprosiła
młodzież, emerytów i gospodynie domowe do wspólnego czytania w dniu 5 września br.

ZGAŚ RYZYKO

Program Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej „Zgaś Ryzyko” będzie szeroko propagowany
przez gminę Jerzmanowa, która włączyła się w szereg działań planowanych w ramach akcji.
Celem ogólnopolskiej akcji jest ograniczenie
do 2024r. liczby ofiar śmiertelnych oraz liczby
ofiar rannych na skutek pożarów. Okazuje się
bowiem, że w ostatnim dziesięcioleciu w Polsce
wybucha średnio rocznie około 160 tys. pożarów
w wyniku których śmierć ponosi 550 osób,
a kilka tysięcy doznaje uszczerbku na zdrowiu.
Lokalnym koordynatorem akcji „Zgaś ryzyko”
będzie Komenda Powiatowa PSP w Głogowie,
która realizować będzie program poprzez:
- organizację ścieżki edukacyjnej w siedzibie

jednostki, mającej na celu zapoznanie dzieci
i młodzieży z występującymi zagrożeniami,
- organizację w lokalnych mediach konkursów
propagujących wiedzę nt. bezpieczeństwa.
Gmina Jerzmanowa włączając się w realizację
powyższych działań ufunduje nagrody w postaci
czujek tlenku węgla lub dymu. Zachęcamy
dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe do udziału
w konkursach i akcjach edukacyjnych o prostych
sposobach zabezpieczania mieszkań i domów
przed pożarami.

NA POPRAWĘ HUMORU
I KONDYCJI - AEROBIC
Jeśli znana piosenka „Mimozami jesień się zaczyna…” a pasująca do
niej pogoda za oknem psuje Wasz, jeszcze, letni i powakacyjny humor
skorzystajcie z zaproszenia p. Edyty Grębskiej i bądźcie aktywni przez
wszystkie pory roku.
21 września br. ruszyły cykliczne zajęcia sportowo –gimnastyczne skierowane do wszystkich
mieszkańców gminy. Odbywać się będą w świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42a w poniedziałki
(godz. 18.30 – 19.30) oraz w czwartki (godz. 19.00 – 20.00).
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ROZWÓJ GMINY

W STRATEGICZNYCH DOKUMENTACH

Do końca bieżącego roku planowane jest przyjęcie dwóch ważnych dokumentów: „Strategii
Rozwoju Gminy Jerzmanowa na lata 2015-2025” oraz „Planu Rozwoju Lokalnego 20152020”. Oba dokumenty stanowią ważne narzędzia prowadzenia polityki lokalnego rozwoju.
Strategia
rozwoju
nazywana
jest
„scenariuszem przyszłości”. Zawiera bowiem
skatalogowane potrzeby społeczności lokalnej
oraz wyznaczone kierunki dążenia do poprawy
warunków życia mieszkańców. Prace nad
opracowaniem dokumentów trwają w gminie
od roku. By skutecznie poznać potrzeby
lokalne, ustalić cele strategiczne i operacyjne
do konsultacji społecznych zaproszeni zostali
przedstawiciele różnych środowisk, w tym radni,
sołtysi, pracownicy jednostek organizacyjnych,
przedstawiciele organizacji pozarządowych,
nieformalne organizacje, a także młodzież
gimnazjalna. Zainteresowanie społeczeństwa
konsultacjami cieszyło się mniejszym lub
większym zainteresowaniem – informuje insp. ds.

planowania przestrzennego Barbara Stefaniak
– Hałkiewicz – mimo powyższego udało się
wypracować założenia Strategii i listę zadań
inwestycyjnych, które zostaną ujęte w Planie
Rozwoju na najbliższe lata. Wyłoniony katalog
zadań i przedsięwzięć dla gminy Jerzmanowa
obejmuje inwestowanie w bezpieczeństwo
i porządek publiczny, gospodarkę komunalną
i wodno –ściekową, infrastrukturę drogową
i techniczną, kulturę, sport i rekreację a także
w turystykę, oświatę i ochronę środowiska.
Realizacja konkretnych zadań możliwa
będzie dzięki zamożności gminy, możliwości
pozyskiwania środków zewnętrznych a także
warunków lokalizacyjnych.

Spotkanie z uczniami Publicznego Gimnazjum
w Jerzmanowej

ZMIANY W ZARZĄDZANIU

GMINNĄ KULTURĄ

Od 1 stycznia 2016r. funkcjonować będzie Gminne Centrum Kultury, które powstanie z połączenia istniejących dotychczas instytucji kultury: Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej
Biblioteki Publicznej. Kilka dni temu nadeszła oczekiwana zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Rady
Gminy Jerzmanowa zamiar połączenia GOKu
i biblioteki wiąże się z dążeniem do bardziej
efektywnego wykonywania zadań gminy w zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej
w sferze kultury a także upraszczania struktur
zarządzania w zakresie organizowania działalności kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży, osób starszych, w tym seniorów. Wiele
działań obu instytucji opartych jest na wzajemnej współpracy, wiele z nich wzajemnie się
uzupełnia lub wręcz dubluje. Zadaniem GCK
będzie planowanie rozwoju kultury gminnej
w szerszym kontekście, z nowoczesną wizją rozwoju – streszcza zamiar połączenia jednostek
wójt Lesław Golba – Na czele instytucji stać
będzie jedna osoba, koordynująca wszystkie
przedsięwzięcia, co w konsekwencji zapobiegnie powielaniu się zadań. Skomasowane zo-

Jestem po długotrwałych negocjacjach
dotyczących zakupu pałacu z parkiem. Przed
nami już tylko spisanie aktu notarialnego

staną także zasoby administracyjne, techniczne
i materialne. Oczekiwaną zmianą będzie nowe
spojrzenie na organizację imprez kulturalnych.
Docelową siedzibą Gminnego Centrum Kultury będzie jerzmanowski XVIII -wieczny pałac,
którego zakup wraz z parkiem i zabudową folwarczną planowany jest w najbliższym czasie.
Na jego remont planujemy pozyskiwać środki
unijne i krajowe. Siedziba GCK wypełni się klubami dyskusyjnymi, salą koncertową, pomieszczeniami dla młodzieży, koła filmowego. W pałacu powstanie także mediateka i czytelnia wraz
z biblioteką – dodaje wójt.
Połączenie
instytucji
kultury
zależne było od decyzji Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Gmina uzyskała
wcześniej pozytywne opinie Krajowej Rady
Bibliotecznej oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej we Wrocławiu.
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KURÓW MAŁY MA SWOJE
MIEJSCE DO INTEGRACJI
Kurów Mały to jedna z bardziej malowniczych miejscowości gminy.
Walory przyrodnicze stykają się tu z nowoczesną infrastrukturą.

Pan Stanisław Grębski po wielu latach mieszkania
w mieście osiedlił się w Kurowie Małym i jest z tego
wyboru bardzo zadowolony

Mieszkańcy Kurowa Małego integrują się bardzo chętnie

Miejscowość urzeka nie tylko pięknem
przyrody. Mieszka w niej zgrana społeczność,
szanująca się nawzajem, dbająca nie tylko
o własne domostwa ale i o estetykę całej wsi.
A jest o co dbać. W miejscowości sukcesywnie
ulepszane są warunki życia. Bezpieczeństwo
zwiększa nowa nawierzchnia drogi prowadzącej
do miejscowości. Sukcesywnie inwestuje się tu
także w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną.
Oprócz placu zabaw, boiska do siatkówki i piłki
nożnej powstał tu niedawno plac z wiatami

rekreacyjnymi. 12 września br. nastąpiło
uroczyste otwarcie tego miejsca. Kurów Mały
ma kolejne świetne zaplecze do integracji
– podkreślał wójt w swoim wystąpieniu –
mieszkańcy musieli trochę poczekać na budowę
wiat, ponieważ najpierw gmina musiała wykupić
grunt od Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Radwanicach. Teraz mają się gdzie
spotykać. Mieszkańcy nie tęsknią za sklepem,
który zlokalizowany był na placu. Podkreślają,
że i tak nie miał on szans na utrzymanie. Za

to mają coś z czego są zadowoleni. Grunt
wybrukowano, posadowiono na nim dwie
wiaty, które stanowią doskonałe miejsce dla
spotkań plenerowych, pikników oraz zabaw
tanecznych. Inwestycja kosztowała 58 tys.
i wykonano ją częściowo z funduszu sołeckiego.
Impreza zapoczątkowała plenerowe spotkania
mieszkańców, którym towarzyszył poczęstunek,
muzyka oraz tańce.

SZANSA NA ŻYCIE
„Szansą na życie” nazwano w gminie Jerzmanowa program
zakupu defibrylatorów, które trafiły do szkół podstawowych,
gimnazjum, przedszkola oraz ośrodka pomocy społecznej.
Gotowe do użycia urządzenie znajduje się także w urzędzie,
gdzie zasady obsługi zna każdy z pracowników.
Automatyczny defibrylator zewnętrzny
(AED) to urządzenie stosowane podczas
zatrzymania akcji serca. Jego obsługa nie jest
skomplikowana, ale wymaga podstawowego
szkolenia. AED wykorzystuje komunikaty
głosowe i podczas akcji ratowniczej udziela
instruktażu jak wykonywać poszczególne etapy
reanimacji. Dokonuje także pomiaru rytmu
serca i przede wszystkim udziela wyraźnego
komunikatu, czy defibrylacja może być
przeprowadzona. Poprzez sygnały dźwiękowe
reguluje także prawidłowość tempa ucisków
klatki piersiowej podczas resuscytacji.
Wyposażenie jednostek organizacyjnych
w defibrylatory to jeden z nadrzędnych
celów poprawienia ochrony zdrowia i życia
mieszkańców
gminy.
Dzięki
łatwości
w transporcie urządzenie może być stosowane
zarówno na terenie szkoły czy ośrodka jak
i w strefie najbliższych ulic. Osoba obsługująca
urządzenie, instruowana przez komendy
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wydawane przez AED jest w stanie udzielić
pomocy przed przyjazdem karetki. A jak
wskazują badania wykonanie defibrylacji
w ciągu 3 pierwszych minut od chwili
zatrzymania krążenia zwiększa przeżywalność
nawet do 75%.
Program realizowany jest przy finansowym
wsparciu Fundacji KGHM Polska Miedź, która
sfinansowała zakup defibrylatorów za kwotę
24.095 zł. Pozostały, blisko 30 –procentowy,
wkład finansowy należy do gminy.

Zakupione AED przekazane zostały dyrektorom
jednostek organizacyjnych podczas uroczystej
inauguracji roku szkolnego

Defibrylatory ratują życie – tłumaczył wójt Pracownicy wszystkich jednostek zostaną przeszkoleni w
zakresie ich obsługi

www.jerzmanowa.com.pl

Gmina Jerzmanowa

DOŻYNKI GMINNE 25-LECIA

SAMORZĄDNOŚCI W JERZMANOWEJ
Żar lał się z nieba. O pogodzie mówiono więc dużo, bo to przecież najważniejszy element
towarzyszący pracy rolniczych rąk. Bezśnieżna zima, bezdeszczowa wiosna i gorące, upalne lato
- z taką aurą zmagali się tegoroczni żniwiarze, pszczelarze, ogrodnicy i sadownicy. O swoich
zbiorach mówili, że są marne, zboża nieurodzajne, kłosy bez ziarna, warzywa ugotowane w ziemi.
Rolnictwo to trudny kawałek chleba – zgodnie podkreślali rolnicy - ale dzisiaj trzeba się cieszyć bo
nie wiadomo co czeka nas w przyszłym roku.
Tegoroczne dożynki gminne odbyły się 30
sierpnia w Jerzmanowej. Rozpoczęła je msza
św. celebrowana przez proboszcza ks. Piotra
Matusa. Nawiązując do wypełniającej wielką
konwię pszenicy ks. Piotr podkreślił jak wielkie
znaczenie miało to zboże w historii ludzkiego
istnienia, od homo sapiens po współczesną cywilizację.
Starostami tegorocznych dożynek byli: Wioletta Paździorna z Bądzowa i Krzysztof Kuczyński
ze Smardzowa. Oboje gospodarzą na niewielkich areałach: Wioletta Paździorna z mężem
posiada 17,45ha gospodarstwo rolne specjalizujące się w uprawach zbóż. Krzysztof Kuczyński gospodarstwo przejął w 1988r. po rodzicach,
obecnie gospodarzy na 4,5 ha. Kiedyś moje gospodarstwo tętniło życiem – opowiada - bo były
krowy i świnie. Szła produkcja opasów. Niestety
były problemy z ich sprzedażą. Swoje tegoroczne plony ocenia jako gorsze niż w poprzednich
latach. Tam gdzie była lepsza ziemia plon był
przyzwoity, pszenica urodziła, a tam gdzie była
gorsza ziemia zboże wypaliło już w maju. I tak
człowiek chodził koło tego i był bezradny, ręce
opadały.
SPONSORZY:

Pszenica była dziką trawą, w ciągu tysiącleci rozprzestrzeniła się i odniosła sukces w całym świecie, mówił
ks. Piotr Matus

We mszy św. uczestniczyli rolnicy, ich
rodziny oraz zaproszeni goście

Dziel nim wójcie sprawiedliwie, by nikomu go nie zabrakło

Z poczęstunku chętnie korzystają
mieszkańcy gminy

Susza i kiepskie zboża ale chleby imponujące
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Niezmiennie w programie tegorocznych
dożynek znalazły się obrzędy, które od pokoleń
towarzyszą imprezie i powodują, że święto
plonów jest interesujące, barwne i ciekawe.
Korowód dożynkowy był imponujący. Swoje
wieńce zaprezentowały wszystkie sołectwa,
a wśród nich najmniejsze – Zofiówka. Za
najpiękniejszy wieniec uznano właśnie ich
zbożową koronę. Wieś uhonorowano nagrodą
ufundowaną przez Starostę Głogowskiego, którą
odebrała Monika Krawczyk – wykonawczyni
wieńca. Wyplotła go w niespełna dwa tygodnie.
Jak mówi jest to misterna i czasochłonna praca,
ale dająca wiele satysfakcji. Poszczególne etapy
swojej pracy uwieczniła na zdjęciach.
Wszystkie grupy wieńcowe oraz sołtysi
uhonorowani zostali nagrodami pieniężnymi
przyznanymi przez wójta gminy. Starym
zwyczajem prezentacjom grup wieńcowych
towarzyszyły przyśpiewki o rolniczym trudzie
i radości ze zbiorów. Nie zabrakło w nich
także słów adresowanych do samorządowców
o konkretnych potrzebach wsi, motywacji do
lepszej pracy oraz podejmowanych decyzjach.

www.jerzmanowa.com.pl

Gromkie brawa zebrała grupa wieńcowa z Kurowa
Małego za piosenkę „Gmina Moja, Serce Moje”

Przedstawiciele wszystkich sołectw wystąpili w niepowtarzalnych strojach, specjalnie uszytych na tę okazję

Wieniec wykonywałam przez dwa tygodnie - opowiada
M.Krawczyk

Dożynkowe przyśpiewki corocznie kultywuje grupa wieńcowa z Jerzmanowej

Grupa wieńcowa z Maniowa w sfinansowanych przez samorząd strojach
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Sołectwo Zofiówka za swój wieniec otrzymało nagrodę starosty Głogowiskiego

www.jerzmanowa.com.pl
Od kilkunastu lat gminnej tradycji dożynkowej
przyglądają się mieszkańcy partnerskiej niemieckiej gminy Rietz – Neuendorf. 14 osobowa
delegacja na czele z burmistrzem Olafem Klempertem gościła także i podczas tegorocznej imprezy. W moim kraju dożynki wyglądają nieco
inaczej – tłumaczył burmistrz – w kościele od-

Odznaki wręcza Przewodnicząca Rady Powiatowej
Dolnośląskiej Izby Rolniczej powiatu głogowskiegoAlicja Mochol - Kędziora

Gmina Jerzmanowa
bywa się msza ale nie jest połączona z festynem.
Impreza publiczna odbywa się w każdej wsi.
Oficjalną część dożynek zakończyło uhonorowanie wyróżniających się rolników odznaką
„Zasłużony dla rolnictwa”, przyznawaną przez
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytuł ten
otrzymali Stefan Sierkiewicz, Paweł Paster-

nak, Krzysztof Matyniak, Aleksander Iwański, Wiesław Rzepa oraz Stanisław Jankowski.
Dożynki gminne zgromadziły kilkaset osób.
Mieszkańców gminy Jerzmanowa oraz ościennych gmin przyciągnął występ discopolowej
gwiazdy wieczoru Night Lovers oraz inne atrakcje.

Występ zespołu Jezzmanowa

Konkurs „Młocka balonów”

Gwiazdą wieczoru był zespół Night Lovers

Imprezę zakończyła dyskoteka pod niebem z zespołem Weekend
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DZIEŃ SŁONECZNIKA W BĄDZOWIE
Pomysł Sołeckiego Dnia Słonecznika narodził się podczas tworzenia Strategii wsi Bądzów. Impreza, podczas której licznie spotkali się mieszkańcy miejscowości 23 sierpnia br. miała swoją
drugą edycję.
Organizatorami Sołeckiego
Dnia Słonecznika są: Koło Gospodyń Wiejskich w Bądzowie
oraz Stowarzyszenie NASZ BĄDZÓW. Motyw przewodni to
słoneczniki, nic więc dziwnego że
przeplatają się w nazwach konkurencji oraz są głównym składnikiem potraw przygotowywanych
na kulinarną degustację.
Pomysłodawczynią firmowego znaku Bądzowa jest obecna sołtys
wsi Anna Rysz. Kiedy obejmowałam funkcję sołtysa wymarzyłam sobie aby obok każdej posesji rósł słonecznik. Z powodzeniem namówiłam
mieszkańców by wiosną siali obok swoich domów i płotów te przepiękne
rośliny. Dziś są rozpoznawalnym znakiem Bądzowa, uśmiechają się z zagród i kiedy nie zniszczy ich susza śmieją się do każdego przechodnia.
Dla mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Nie zabrakło rywalizacji, które nazwano II Olimpiadą Słonecznikową, a konkurencje dla
kobiet i mężczyzn odbyły się pod szyldem trójboju słonecznikowego.
W rzucie słonecznikiem na odległość, w konkurencji oddzielania słonecznika od innych ziaren oraz w słonecznikowym biegu na czas wygrali Marzena Szajnicka (w kategorii kobiet) i Damian Nawrot ( w kategorii mężczyzn). Największą popularnością cieszył się trójbój par mieszanych, którego zwycięzcami zostali Monika i Zbyszek Zięba.
Słonecznik był także głównym bohaterem konkursu na najlepszą sałatkę, do którego zgłoszono 7 potraw. Komisja degustacyjna jednogłośnie
wybrała sałatkę p. Zofii Ksenicz.

Konkurencję „ziarnko do ziarnka” wygrały wszystkie dzieci

Imprezę pozytywnie ocenia prezes stowarzyszenia „NASZ BADZÓW”
Marek Witkowicz. Zarówno część związana z przygotowaniem, część ruchowa oraz dodatkowe atrakcje w postaci konkursów, strefy malowania
dla dzieci przyciągnęły mieszkańców, którzy z aktywnością uczestniczyli
w przygotowanym dla nich programie.
Impreza została dofinansowana ze środków budżetu gminy Jerzmanowa.

Teresa Zacharzewska z zespołu „FENIX”, Maria Szajnicka i Anna Nawrot oceniają smakowe walory słonecznikowych sałatek
Pani Zofia Ksenicz zdradza przepis na swoją sałatkę

Przepis na słonecznikową sałatkę:
2 wędzone udka z kurczaka (bez skórki)
1 puszka kukurydzy
1 puszka ananasa
1 mały majonez
1 małe opakowanie (ok. 300 g) łuskanego słonecznika
Sól, pieprz do smaku
Pokroić w kostkę udka i ananasy. Słonecznik uprażyć na gorącej i suchej
patelni. Połączyć wszystkie składniki i doprawić do smaku.
Gotowe ! Smacznego !
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Damian Nawrot odbiera nagrodę – wkrętarkę akumulatorową w kategorii trójboju słonecznikowego dla mężczyzn
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ROWEROWY RAJD SPOSOBEM NA INTEGRACJĘ

Ponad 40 dorosłych mieszkańców gminy Jerzmanowa wraz z dziećmi wzięło udział w I Rowerowym Rajdzie przygotowanym przez sołectwo Jerzmanowa.
Dla rowerzystów przygotowano liczącą
10 km trasę w okolicach Jerzmanowej, Bądzowa
i Golowic. Inicjatorem rajdu był Paweł Rybka,
któremu wraz z sołtys wsi Mariolą Sierkiewicz
udało się zebrać lokalne siły i zrealizować
imponujące przedsięwzięcie. Imprezę pomogli
przygotować: koło gospodyń wiejskich, które
zadbało o poczęstunek, ochotnicza straż pożarna,
Zdaniem Pawła Rybki rajd ma szansę
odpowiedzialna za bezpieczeństwo i porządek
stać się dużą imprezą cykliczną
oraz kilkunastu miejscowych rowerowych
zapaleńców, którzy logistycznie odpowiadali za trasę i przebieg rajdu.
To co cieszy najbardziej, to że w trasę wyjechało wiele dzieci,
a z nimi rodzice, babcie i dziadkowie. Sobotnie sierpniowe popołudnie
było więc dla wielu doskonałym sposobem na spędzenie tego dnia
aktywnie i rodzinnie. Niespodzianką było spotkanie z leśniczym, który
zaprosił mieszkańców do czynnego korzystania z leśnych ścieżek a także
opowiedział o zwierzętach zamieszkujących okoliczne lasy.
Ostatnim punktem programu rajdu było spotkanie przy ognisku, wspólny
poczęstunek oraz rozdanie ufundowanych przez gminę elementów
odblaskowych. Organizacja imprezy została dofinansowana z budżetu
gminy Jerzmanowa.

Rowerowi rajdowcy gminy Jerzmanowa

W rajdzie uczestniczyły całe rodziny

RAPER ARCI PRZEKONYWAŁ DO WOLNOŚCI OD UŻYWEK

Raper ARCI, który przybył na zaproszenie ks. Piotra Matusa, podczas koncertu w Jerzmanowej
2 sierpnia br. przekonywał, że życie wolne od używek jest szczęśliwe i łatwiejsze.
Koncert był jednym z elementów
akcji „Miejsce publiczne wolne od
alkoholu” zorganizowanej przez parafię
i urząd gminy. Na koncert wybrano
skwer przy fontannie w Jerzmanowej
– centralne miejsce wsi, kwieciste,
estetyczne, wizytówka miejscowości.
Niestety jest to jedno z tych miejsc,
w którym często gromadzą się osoby
Muzyka reagge i hiphop to podkład do słów ARCI
o wolności od używek (fot. ks. M. Siewruk
pijące alkohol, zaśmiecające pustymi
butelkami i puszkami ławki, nasadzenia,
zniechęcające do odpoczynku osoby z dziećmi. Chcemy bronić skwerów,
parków, placów zabaw, żeby były to miejsca wolne od alkoholu. Chcemy
promować rodzinne i bezpieczne spędzanie czasu – tłumaczy ks. Piotr Matus.
Ważnym aspektem akcji było przekazanie wiedzy mającej na celu ochronę
przed dopalaczami. Ostatnie przekazy medialne, powiększająca się liczba
ofiar śmiertelnych zażywania tych substancji, trudności prawne związane
z eliminacją środków pokazują, że jest to problem dużej wagi, narastający
i bardzo negatywny w skutkach. Dotarcie do świadomości mieszkańców
z pewnością zwiększy ich czujność a tym samym bezpieczeństwo.

fot. ks. M. Siewruk

DELICJE DLA CZYTELNIKÓW

Nowości wydawnicze i oczekiwane tytuły – słowem książkowe delicje trafiły do Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej.
211 książek znalazło się na półkach biblioteki za sprawą programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”.
Finansowe wsparcie na zakup nowości w kwocie 3.900 zł otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej – tłumaczy dyrektor GBP Lucyna
Słowińska. Zakupione pozycje to nowości wydawnicze adresowane do młodzieży i dorosłych czytelników.
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WAKACJE ZE STOWARZYSZENIAMI

Jerzmanowskie stowarzyszenia starają się kreatywnie zagospodarować wolny czas mieszkańcom
gminy. W realizacji pomysłów pomagają im środki budżetowe samorządu.
Wieloletnim doświadczeniem i profesjonalną organizacją wyjazdów dla dzieci może
pochwalić się CARITAS działający przy Parafii
św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie. Dzięki organizacji 70 dzieci zamieszkałych na terenie gminy wyjechało w lipcu br. na
14 – dniowy turnus do Mrzeżyna nad morzem.
Dzieciom zaoferowano aktywny wypoczynek,
zgłębianie wiedzy historii i tradycji regionu
oraz rozwijanie zainteresowań sportowych
i muzyczno – wokalnych. W realizacji zadania
jaczowski CARITAS wsparła finansowo gmina Jerzmanowa przekazując dotację w kwocie

Uczestnicy projektu „Razem ze Smardzowem - na kajaki” (fot. A. Sekuła)

W oczekiwaniu na spływ (fot. A. Sekuła)
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10.000 zł oraz materiały promocyjne i nagrody
dla uczestników kolonii.
Z ciekawego wyjazdu skorzystali mieszkańcy, dla których kajakową przygodę zafundowało Stowarzyszenie RAZEM DLA SMARDZOWA. W ostatni weekend sierpnia grupa
ponad 50 osób wyjechała do Lubrzy na dwudniowy spływ kajakowy Paklica/ Lubrza – Gościkowo. Stowarzyszenie, po udanym zimowym
projekcie „Razem ze Smardzowem – na narty”
podjęło kolejną inicjatywę, której głównym celem
jest zachęcenie do rodzinnej aktywności poprzez

wspólne uprawianie sportów wodnych i budowanie więzi międzyludzkich, sąsiedzkich i rodzinnych – czytamy w skierowanej do gminy ofercie.
Wypoczywając nad łagowskim jeziorem, oprócz
18 km spływu kajakowego, uczestnicy zwiedzili
bunkry k. miejscowości Nietoperek oraz pocysterski klasztor w Gościkowie – Paradyżu. Wiele wrażeń dostarczył park linowy w Łagowie.
Na realizację zadania Stowarzyszenie pozyskało
dotację z gminnego budżetu w wysokości 5.500
zł. Więcej informacji na stronie www.smardzow.pl
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Wieści Szkolne
XVIII DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL NAUKI
W JERZMANOWSKIM GIMNAZJUM

Już po raz drugi Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych w Jerzmanowej weźmie udział
w Dolnośląskim Festiwalu Nauki. Młodzież udowodni tym samym, że nauka nie jest nudna, oderwana od rzeczywistości i niezrozumiała.
Dolnośląski Festiwal Nauki jest imprezą organizowaną przez
wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz
środowiska pozauczelniane. W tegorocznym programie Festiwalu ujęto
aż trzy propozycje jerzmanowskiego gimnazjum – informuje dyrektor
szkoły Ernest Kłósek. Wszystkich, którzy interesują się nauką i ciekawymi
zjawiskami otaczającego nas świata zapraszamy do naszej szkoły na
otwarte zajęcia dla dzieci i spotkania z wiedzą.
W ofercie jerzmanowskich propozycji DFN znalazły się:
▶ warsztaty pn. „Prąd elektryczny” prowadzone przez Ernesta Kłóska
(01.10.2015r.)
▶ festiwal gier planszowych organizowany przez Grażynę Kaczmarek
– Molis i Magdalenę Łojko (01.10.2015r.)
▶ wykład pt. „Zapożyczenia i wyrazy przestarzałe we współczesnym
języku polskim” wygłoszony przez językoznawcę Uniwersytetu
Wrocławskiego dr Alinę Jurasz (02.10.2015r.).

Ubiegłoroczna edycja DFN dostarczyła wielu wrażeń (fot. DFN)

ZABAWY ADAPTACYJNE W PRZEDSZKOLU

Cały wrzesień trwały zajęcia adaptacyjne dla najmłodszych mieszkańców gminy Jerzmanowa rozpoczynających edukację na poziomie przedszkolnym.

Jeszcze w lipcu br. dla dzieci, które rozpoczęły swoją edukacyjną przygodę z przedszkolem zorganizowano dzień otwarty Przedszkola Gminnego
w Jerzmanowej oraz Punktu Przedszkolnego w Kurowicach. Podczas zabaw, w których uczestniczyli także rodzice, dzieci poznawały nowe miejsca,
wychowawców i panie woźne. Z ciekawością dotykały zabawek i zasiadały w przedszkolnych ławeczkach. Od września do przedszkola w Jerzmanowej,
oddziału zerowego w Jaczowie i punktów przedszkolnych w Kurowicach i Jaczowie uczęszcza 150 dzieci. Nadal borykamy się z niewystarczającą liczbą
miejsc przedszkolnych - informuje wójt Lesław Golba - Zważywszy na to, że ustawa oświatowa daje możliwość uczęszczania naszym dzieciom do przedszkoli
miejskich mamy jeszcze trochę czasu na to by w najbliższej przyszłości wybudować nowy obiekt przedszkolny w Jaczowie.

Zajęcia adaptacyjne w Punkcie Przedszkolnym w Kurowicach
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OBÓZ STRAŻACKI SPOSOBEM NA
WYMIANĘ DZIECI W PARTNERSKICH
GMINACH

Każdego roku partnerska Gmina Rietz – Neuendorf organizuje strażacki obóz młodzieżowy, na
który zaprasza także dzieci i młodzież z terenu gminy Jerzmanowa.

Dla samorządowców to realizacja ważnych
celów partnerskiej deklaracji, dla uczestników
obozu świetna zabawa i niezapominane wrażenia. Tegoroczne obozowisko rozbito w miejscowości Alt Golm, w miejscu otoczonym lasami,
13 km od siedziby urzędu w Rietz – Neuendorf.
Młodzi adepci straży pożarnej przebywali tam
od 10 do 12 lipca br. Większość z nich z obozowymi warunkami miało do czynienia po raz
pierwszy ale już teraz mogą śmiało powiedzieć,
że spanie w namiocie, nocna warta czy rozgrywane konkurencje to świetna przygoda. Drużyna uczestniczyła w biegu, który rozgrywano nocą
oraz w ciągu dnia – informuje Tomasz Pawłowski, Komendant Powiatowy ZOSP RP i zarazem
opiekun jerzmanowskich adeptów – podczas
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biegów strażacy wykonywali zadania z zakresu pożarnictwa oraz ćwiczenia sprawnościowe.
W końcowym podsumowaniu zadań drużyna
z Jerzmanowej zajęła V miejsce.
Obóz jest rokroczną, cykliczną imprezą. Nasza
młodzież wyjeżdża do Rietz - Neuendorf z myślą aby w ciągu kilku dni wziąć udział wraz
z niemieckimi rówieśnikami w szkoleniach
strażackich. Wpisuje się to w naszą współpracę
partnerską, gdzie stawiamy na wymianę dzieci
i młodzieży. Współpraca na niwie strażackiej jest
jednym z punktów wypełniania deklaracji partnerskiej – informuje wójt Lesław Golba.
Realizowane od kilkunastu lat przedsięwzięcia, dokonywane w partnerstwie obu
samorządów pokazują, że blisko 15 - letnia

współpraca to nie tylko papierowa deklaracja.
Właśnie o najnowszym pomyśle burmistrza
i wójta dyskutowano podczas jerzmanowskich
dożynek. Obaj panowie chcą w najbliższym
czasie realizować wspólny projekt, który ma
dużą szansę na wsparcie finansowe z unijnych
funduszy. Burmistrz Olaf Klempert osobiście pojechał do Frankfurtu n. Odrą by dowiedzieć się
o możliwości pozyskania środków na realizację
planowanego projektu – informuje L. Golba Myślimy o kilkudniowym spotkaniu w ramach
Światowych Dni Młodzieży. W spotkaniu uczestniczyć będzie młodzież z terenu naszej gminy,
z gminy Rietz – Neuendorf oraz młodzi Senegalczycy, którzy przyjadą do jaczowskiej parafii na
zaproszenie ks. Piotra Matusa.

www.jerzmanowa.com.pl
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Informacje sportowe
TURNIEJ PUCHAR LATA 2015
Pucharowy turniej piłkarski to nie tylko rywalizacja pomiędzy klubami sportowymi z terenu gminy Jerzmanowa. To także okazja do sprawdzenia swoich umiejętności przed nowym sezonem piłkarskim.

Turniej PUCHAR LATA organizowany jest
przez Urząd Gminy Jerzmanowa we współpracy
ze stowarzyszeniami popularyzującymi piłkę
nożną. Tegoroczna edycja odbyła się 9 sierpnia
na boisku sportowym w Jerzmanowej. I choć
upał dawał się we znaki drużyny stawiły się
w pełnym składzie, by nie tylko rywalizować
ale i sprawdzić swoje umiejętności przed
rozpoczynającym się sezonem piłkarskim
2015/2016.
Puchar Wójta Gminy Jerzmanowa trafił do Klubu Sportowego ŁAGOSZOWIA Łagoszów

Mały. Na podium stanęli także zawodnicy WKS
DRAGON Jaczów (II miejsce) oraz GKS SOKÓŁ Jerzmanowa (III miejsce). Poza podium
znalazł się LZS PERŁA Potoczek. Wszystkie
kluby otrzymały nagrody sportowe.
W turnieju przyznane zostały także nagrody indywidualne dla najskuteczniejszego zawodnika
oraz najlepszego bramkarza. Trofea otrzymali
Kamil Bujak (GKS SOKÓŁ), uznany za najlepszego zawodnika i bramkarz Tomasz Gąszczyk
(KS ŁAGOSZOWIA).
Rywalizacyjne spotkanie GKS SOKÓŁ Jerzmanowa z KS PERŁA Potoczek

STRAŻACKA MŁODZIEŻÓWKA NA BOISKU SPORTOWYM

Spotkali się inaczej niż zazwyczaj. Nie po to by ćwiczyć umiejętności pożarnicze ale by rozegrać Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.
Turniej odbył się 4 lipca br. na kompleksie
boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012. Jego
organizatorami był Zarząd Powiatowy ZOSP
RP w Głogowie oraz Animator Sportu – Dariusz
Woźniak.
Adresatami turnieju byli strażacy kwalifikowani
wg. dwóch kategorii wiekowych – gr. I 8-12
lat i gr. II 12-16 lat. Udział w turnieju wzięły
drużyny z OSP Jaczów, Smardzów i Jerzmanowa.
Zwycięzcą gr. I została młodzieżowa drużyna
pożarnicza z Jaczowa. Laur najlepszej drużyny
gr. II przypadł MDP z Jerzmanowej, w której
najwięcej, bo aż 16 bramek wbił najlepszy
strzelec turnieju, Adrian Woźniak.
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Jaczowa z pucharem
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SPORTOWA SOBOTA POD NAZWĄ
SPRIANDIADY

Gmina Jerzmanowa gościła 12 września br. młodych kolarzy MTB. Przy okazji VI edycji Międzyszkolnej Ligii Kolarskiej zorganizowano Sprandiadę dla wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych gminy
Jerzmanowa.
Impreza odbywała się jednocześnie w dwóch
miejscach. Młodzi kolarze ścigali się na
specjalnie przygotowanym torze w Kurowie
Małym a pozostałe dzieci uczestniczyły w serii
konkurencji na placu pod urzędem gminy.
Zarówno w jednym jak i w drugim miejscu nie
brakowało emocji, wrażeń i mocnej rywalizacji.
Trasa w Kurowie Małym liczyła ok. 2 km. Nie
było łatwo, dodatkową trudność sprawiło mokre podłoże, które było wynikiem nocnego
deszczu. Niestety kontuzja wyeliminowała mnie
z walki o trzecie miejsce - informuje Artur Rolicz z jerzmanowskiej szkółki kolarskiej. Strome
wzniesienia, przeszkody oraz szybkie zjazdy
nie przestraszyły zawodników, którzy stanęli na
starcie w liczbie ponad 120 osób. Najliczniejszą
grupę stanowiła kategoria żak, w której o laur
pierwszeństwa rywalizowało ponad 50 zawodników. To pocieszające, że tak liczna grupa to
właśnie kategoria rozpoczynająca kolarską przygodę – podkreśla kibicujący zawodnikom wójt
Lesław Golba. Zadowolenia nie krył także Prezes Stowarzyszenia MTB Obiszów TEAM Artur
Chodor – to już szósta edycja Międzyszkolnej
Ligii Kolarskiej, która odbyła się w tym roku.
I rekordowa liczba uczestników. To doskonały
sposób by spotykający się tu zawodnicy mogli
uczestniczyć w świetnej rywalizacji i byli oceniani przez profesjonalnych sędziów zawodów MTB.
Do Jerzmanowej zjechali zawodnicy ze szkółek
kolarskich CCC Polkowice, Klubu Sportowego
we Wrocławiu, z Nowej Rudy, z Torunia oraz
MTB Obiszów Team z Chocianowa, Wilkowa,
Przedmościa, Jaczowa, Jerzmanowej.

Podczas gdy na leśnym torze odbywały się
zacięte walki, na placu przed urzędem gminy
zorganizowano miasteczko Sprandiady. By
zdobyć punkty uprawniające do odebrania
w losowaniu upragnionej nagrody dzieci miały
do pokonania zestaw konkurencji polegających
na kolorowaniu rysunków, przejściu toru
przeszkód, stoczenia na miecze walki
z rycerzem, rzutów podkowami do celu czy
nakarmieniu głodnego smoka. Nad aranżacją

zabaw i przeprowadzeniem konkurencji
czuwały klauniarki. W losowaniu nagród
uczestniczyło ponad 70 dzieci.

Walka o każdy punkt to szansa na nagrodę

W konkurencji na torze przeszkód jurorem był Grzegorz Bem - zawodowy
trener techniki kolarskiej
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IV BIEG GESI
JUŻ ZA KILKA
TYGODNI

Organizatorzy zapraszają na imprezę i zapowiadają, że tegoroczna edycja swoim zasięgiem zdyskredytuje poprzednie.
Impreza podobnie jak w roku ubiegłym odbędzie się w Jerzmanowej.
Rozpocznie ją Msza Św. w intencji
Ojczyzny i Wolności, celebrowana
przez ks. Piotra Matusa – jednego
z pomysłodawców obchodów święta w proponowanej formule.
W przygotowanym przez Organizatora – Gminę Jerzmanowa programie znalazły się atrakcje, które
z pewnością będą alternatywą dla
długich popołudniowych godzin
spędzonych przy odbiornikach telewizyjnych. Przygotujemy scenę,
z której popłynie patriotyczny śpiew
laureatów konkursów piosenki patriotycznej i żołnierskiej. Każdy kto
przyjmie nasze zaproszenie skorzysta
z degustacji, której podstawą będzie
gęsina i marcińskie rogale. Atmosferę chłodnego listopada z pewnością
ogrzeje ciepła herbata, bulion z gęsi
oraz pieczone w ognisku kiełbaski
i jabłka – zachęca Wójt Gminy Lesław Golba.
Zmieniona zostanie formuła imprezy związana z degustacją gęsiny. Tak
jak dotychczas przyrządzenie tego
polskiego przysmaku należeć będzie
do sołectw i kół gospodyń wiejskich,
ale wprowadzamy w tym roku element rywalizacji – informuje Barbara Reszczyńska.
Gospodynie
powalczą o miano Kulinarnej Perły
Jerzmanowej. Przygotowane przez
nie potrawy z gęsiny oceniać będzie
prezenter telewizyjny programów
kulinarnych Karol Okrasa. Nie bę-

dzie tylko oceniał ale i sam przygotuje danie z gęsiny.
Obok występów, świątecznej degustacji przeprowadzony zostanie IV
BIEG GĘSI. Tegoroczną nowością
będzie marsz przedszkolaków. Dla
reprezentantów sołectw przygotowany zostanie bieg sztafetowy,
a przed najważniejszym biegiem
w kategorii open rozpocznie się
biegowa rywalizacja szkół. Na starcie staną zarówno dziewczęta jak
i chłopcy w różnych kategoriach
wiekowych: od klas I szkół podstawowych po klasy III gimnazjum.
Najdłuższy bieg – open wraz z Biegiem Samorządowców rozegrany
zostanie na dystansie 10 km. A po
biegu …… chcemy kontynuować
rozpoczęty w ubiegłym roku zwyczaj gęsiego poczęstunku dla zawodników. Każdy kto weźmie
udział w biegu open otrzyma w ramach pakietu startowego ciepły posiłek regeneracyjny.
Zmianie ulegnie także miejsce imprezy. Centralne obchody Święta
Niepodległości odbędą się na placu
przed Urzędem Gminy Jerzmanowa. Tam zostanie ustawiona scena,
stoiska degustacyjne oraz namioty
i ławki, gdzie będzie można usiąść,
ugościć się i posłuchać patriotycznych pieśni. Biuro zawodów mieścić się będzie w Przedszkolu Gminnym „Kraina Marzeń”, sąsiadującym
z siedzibą urzędu.

ZAPRASZAMY !!!
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KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ
1-2 października 2015r.

Dolnośląski Festiwal Nauki w Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej

4 października 2015r.

Święto Pieczonego Ziemniaka - Smardzów

24 października 2015r.
akcja „Krew dla drugiego” - Jaczów

25 października 2015r.

Odpust „Pod strzechą” w Parafii pw. Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie połączony z koncertem
muzyki dawnej – Jaczów

1 listopada 2015r.

Misterium Zaduszkowe - Jerzmanowa

11 listopada 2015r.

Święto Niepodległości i IV BIEG GĘSI w Jerzmanowej

20 listopada 2015r.
Gala Talentów – Jaczów

grudzień

Gminne Mikołajki - Jaczów

8 grudnia 2015r.

Wieczerza Wigilijna - Jerzmanowa

10 grudnia 2015r.

wystawa ozdób bożonarodzeniowych – Jaczów, Jerzmanowa

26 grudnia 2015r.

Wieczór kolęd i pastorałek w Jerzmanowej
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