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GMINA JERZMANOWA LIDEREM ROZWOJU 
REGIONALNEGO 2015

PODSTAWÓWKA W JACZOWIE 
W ELITARNEJ GRUPIE  
WIARYGODNYCH SZKÓŁ

Wyznacznikami do nadania szkole 
certyfikatu wiarygodności są: wysoki poziom  
kształcenia, zapewnienie właściwej bazy oraz 
gwarancja pełnego bezpieczeństwa uczniów. 
Jak czytamy w liście przesłanym przez 
Kapitułę Ogólnopolskiego Programu Szkoła 
Podstawowa w Jaczowie spełniła warunki 
zawarte w regulaminie i jest w stanie zapewnić  
właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy  
a także podjęła szereg działań, które zapewni-
ły bezpieczeństwo swoim uczniom. O wysokim 
poziomie edukacyjnym zdecydowały wy-
niki sprawdzianu klas VI tj. 5 -staninowy 
wynik podany przez Okręgową Komisję 
Egzaminacyjną we Wrocławiu. Na pozytywną 
weryfikację szkoły w zakresie bazy wpływ 
miały takie czynniki jak: nowoczesność bazy 
dydaktycznej, dostęp do internetu, zaplecze 
sportowe, opieka na świetlicy, dostęp 

do biblioteki czy zapewnienie uczniom 
posiłków. Ostatnie  z kryterium podlegające 
ocenie to bezpieczeństwo uczniów, na które 
składa się udział w programie „Bezpieczna 
szkoła” i innych programach propagujących 
bezpieczeństwo a także działania pod-
wyższające poczucie bezpieczeństwa (moni-
toring, zatoczki autobusowe, infrastruktura 
pieszo – jezdna). 

Certyfikat jest ogromnym wyróżnieniem 
potwierdzającym dobre zarządzanie pla-

cówką. Jest także narzędziem do budowania 
pozytywnego wizerunku placówki oraz za-
ufania, szczególnie ważnego z perspektywy 
wyboru szkoły przez rodziców i uczniów. 

Do życzeń Kapituły Programu dołączył 
się wójt Lesław Golba, który 20 listopada 
br. podczas uroczystości ślubowania 
klas pierwszych przekazał uczniom  
i nauczycielom gratulacje.

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie uzyskała za rok szkolny 
2014/2015 prestiżowy tytuł „Wiarygodna Szkoła”. Placówka z dumą prezentuje 
certyfikat i eksponuje logo ogólnopolskiego programu.

KREW ZA KREW

Gmina Jerzmanowa znalazła się w gronie 24 polskich samorządów, które zostały 
wyróżnione tytułem Lider Rozwoju Regionalnego 2015.

Wyróżnienie tytułem  Wiarygodna Szkoła to 
potencjał wizerunkowy Wójt przekazał szkole gratulacje oraz okolicznościowy prezent

Nadanie tego zaszczytnego tytułu zostało potwierdzone prestiżową 
statuetką, którą 5 listopada br. wójt Lesław Golba odebrał podczas III 
Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości w Łodzi. To bardzo znaczące 
wydarzenie w historii gminy, która nie tylko została zauważona przez 
kapitułę przyznającą tytuł ale i doceniono jej dynamiczny rozwój oraz 
działalność na rzecz rozwoju w naszym regionie – podkreśla z dumą wójt – 
reprezentacja gminy w gronie blisko tysiąca osób ze świata nauki, gospodarki 
i przedsiębiorczości 
to ogromna szansa 
na zaistnienie i pro- 
mocję naszego sa-
morządu w kraju.

III Polski Kon- 
gres Przedsiębior-
czości to jedna z nie- 
licznych w Pol- 
sce imprez umożli- 
wiających spotka- 
nie środowisk nau- 
kowych, gospodar- 
czych i społecznych. 
Kongresowi towa- 
rzyszyło kilkadzie- 

siąt paneli dyskusyjnych oraz debat tematycznych. Blisko 80 podmiotów prezentowało swoje 
innowacje, zachęcało do korzystania z potencjału środowisk naukowych, ze środków zewnętrznych, 
doświadczeń samorządów i instytucji gospodarczych. Zdaniem Prezesa Polskiej Agencji 
Przedsiębiorczości, Wojciecha Pomarańskiego, czołowym punktem  kongresu była synergia nauki, 
biznesu i samorządów, bo właśnie w samorządach zaczyna się zalążek biznesu, gdzie otwierają się 
fabryki i czekają setki lub tysiące   hektarów do zagospodarowania. Stąd też wójtowie, prezydenci 
miast zachęcają do rozwoju biznesu w Polce, zapraszają do swoich miejscowości. Współpraca  
z samorządami jest ważniejsza niż rozmowy z najwyższymi szczeblami decyzyjnymi w kraju.

Dla mnie osobiście to ogromny zaszczyt uczestniczenia w spotkaniu, podczas którego osoby 
decyzyjne, fachowcy aktywnie  dyskutują nad innowacyjnością, wdrażaniem nowych technologii, 
połączeniem potencjału naukowego ze światem biznesu, nad gospodarczą przyszłością regionów – 
dodaje wójt. 

Wręczenie statuetki podczas gali w Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych 
(fot.K. Orzechowski)

Tytuł Lidera Rozwoju Regionalnego 2015 to 
potwierdzenie dobrze realizowanej polityki 
inwestycyjnej (fot. K. Orzechowski)

Po raz pierwszy na terenie gminy Jerzmanowa miała miejsce akcja zbiórki krwi. Odbyła się  
24 października br. z inicjatywy ks. Piotra Matusa, który zachęcał mieszkańców do udział  
w tym cennym przedsięwzięciu słowami nawiązującymi do patronów jaczowskiej parafii – oni 
przelali krew za wiarę a my możemy ofiarować ją innym. Darem życia podzieliło się ponad 70 
mieszkańców gminy Jerzmanowa. Ludzie przyszli aby w duchu łączności z drugim człowiekiem  
przekazać swoją krew, której ciągle brakuje – podsumował akcję ks. Piotr.

„Do szopy hej pasterze, do szopy
bo tam cud...”

Niech każdy dom będzie Stajenką Betlejemską,
pełną rodzinnego ciepła, czułości i radości
z oczekiwanych narodzin Jezusa Chrystusa.
Niech Nowy Rok przyniesie dostatek,
pomyślność oraz spełnienie marzeń.
Dla wszystkich mieszkańców Gminy Jerzmanowa
oraz współpracowników życzenia składają

Przewodniczący 
Rady Gminy Jerzmanowa

Tadeusz Kozakowski
Wójt Gminy Jerzmanowa

Lesław Golba
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Oderwani od codzienności i problemów
40 – osobowa grupa mieszkańców gminy Jerzmanowa wzięła udział w wyjeździe integracyjno 
– turystycznym do Kotliny Jeleniogórskiej. Dla wielu z nich to jedyna możliwość obcowania ze 
sztuką, ciekawą architekturą i pięknem przyrody.

Wyjazd zorganizował 10 września br. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Jerzmanowej. Program wycieczki był na tyle atrakcyjny, że 
nie trzeba było nikogo namawiać do udziału w wyjeździe. Mieszkańcy  
mieli zapewniony wygodny transport, posiłek, opiekę przewodników  
i przede wszystkim dostęp do zabytkowych pereł Kotliny Jeleniogórskiej. 
Zdobywanie wiedzy rozpoczęli już w rezerwacie przyrody Buczyna 
Szprotawska, gdzie podziwiali sędziwy wiek oraz imponujące rozmiary 
dębu Chrobry. Następnie zwiedzano muzeum Kargula i Pawlaka w Lu- 
bomierzu, gdzie starsi uczestnicy wyjazdu z sentymentem oglądali 
zgromadzone sprzęty, które w latach powojennych stanowiły wyposażenie 
domów i gospodarstw chłopskich. Atrakcją turystyczną i krajobrazową  
był przejazd kolejką gondolową na Stóg Izerski w Świeradowie Zdroju. 
Tam też wycieczkowicze zatrzymali się na dłużej by zjeść wspólny 
obiad, skorzystać z leczniczych wód w pijalni wody oraz pospacerować 
najdłuższą na Dolnym Śląsku trasą w hali spacerowej, bogatej w niezwykłą 
roślinność. Zwiedzano także zamek Czocha, a w nim komnaty, meble  
z poprzednich epok, rycerskie zbroje.

Organizacja wycieczki możliwa była dzięki środkom własnym gminy 
Jerzmanowa oraz wsparciu finansowemu Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozyskanemu przez Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie. Galeria foto na stronie www.gopsjerzmanowa.pl 

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA 
UCZNIÓW NADRZĘDNYM CELEM 
PRACY SAMORZĄDU

Systematycznie, od czterech lat, Gmina Jerzmanowa w uzgodnieniu z Fundacją KGHM 
Polska Miedź organizuje nad morzem lub w górach zielone szkoły. Wyjazdy cieszą się 
ogromną popularnością wśród uczniów. 

Zajęcia udzielania pierwszej pomocy 
w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej

W ramach tegorocznego projektu pn. „ZIELONA SZKOŁA NAD 
MORZEM – projekt  edukacyjno – zdrowotny  dla szkół podstawowych 
Gminy Jerzmanowa” zorganizowane zostały dwa 10-dniowe turnusy. 
Umiejscowiono je w nadmorskich kurortach: w Kołobrzegu i Ustroniu 
Morskim. W Hotelu CHALKOZYN w Kołobrzegu zakwaterowanych 
zostało 63 uczniów, z czego 30 uczniów Szkoły Podstawowej w Jerz-
manowej i 33 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jaczowie. W Hotelu 
CZECHSZTYN przebywało 24 uczniów Szkoły Podstawowej w Jaczowie. 

Uczniowie skorzystali z wielu atrakcji przygotowanych przez 
organizatora zielonej szkoły – spółki akcyjnej INTERFERIE. Oprócz 
konwencjonalnych metod edukacyjnych uczniom zaproponowano 
ciekawy program krajoznawczy, rejsy po morzu, lekcje historii i przyrody 
w terenie. Nadrzędnym celem turnusów był walor profilaktyczno- 
zdrowotny – informuje dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaczowie 
Wioletta Olejnik – Wszyscy uczniowie uczestniczyli w leczniczych 
zabiegach inhalacyjnych, codziennie aktywnie spędzali czas na plaży, 
uczestniczyli w zajęciach sportowo – rekreacyjnych, spacerach brzegiem 
morza lub zabawach na piasku. Istotnym elementem pobytu były także 
zajęcia na basenie. Organizacja zielonych szkół cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem uczniów, którzy bardzo chętnie wyjeżdżają na turnusy. 
Pozytywy w wyjazdach widzi także wójt Lesław Golba – Najważniejsze 
efekty zielonych szkół to ogólna poprawa psychofizyczna i odpornościowa 
dzieci, które zmieniają otoczenie, wyjeżdżają z dala od uprzemysłowionego 
regionu i przebywają w doskonałych warunkach klimatycznych. Zaletą 
zielonych szkół jest także to, że projekt umożliwia wyjazdy dzieci z rodzin  

o trudnej sytuacji materialnej, których nie stać na zapewnienie jakiego-
kolwiek wypoczynku wyjazdowego, szczególnie nad morzem. My umożli-
wiamy wyjazdy uczniom nieodpłatnie. Całościowy koszt projektu to 
139.024 zł, z czego 131.040 zł to środki pozyskane przez gminę z Fundacji 
KGHM Polska Miedź.  

Uczniowie jerzmanowskiej podstawówki w Kołobrzegu

Aktywność fizyczna sprzyjała hartowaniu
młodych organizmów

Uczniowie z Jaczowa podczas lekcji historii 
w Muzeum Oręża Polskiego w Ustroniu Morskim

Podczas turnusów 
uczniowie realizują
zajęcia przewidziane 
w programie nauczania

F U N D A C J A

P O L S K A M I E D Ź

Ważnym aspektem wyjazdów na zieloną szkołę jest profi-
laktyka zdrowotna – uczniowie podczas inhalacji solankowych Atrakcją wyjazdów są zajęcia na basenie

Zabawy na piasku

NA NAUKĘ PIERWSZEJ POMOCY NIGDY 
NIE JEST ZA WCZEŚNIE
O tym, że zasad udzielania pierwszej pomocy należy uczyć od najmłodszych lat przekonani są 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie. Przeprowadzenie zajęć w szkołach umożliwił 
im sprzęt pozyskany w ramach programu „Działaj Lokalnie”.

Uczestnicy wycieczki zwiedzili m.in.  zamek Czocha

Misją strażaków ochotników z Ja- 
czowa, oprócz udziału w akcjach 
ratowniczych jest przekazywanie 
wiedzy przydatnej każdemu czło-
wiekowi. Zdobyli niezbędne kwa-
lifikacje, brali udział w kursach 
ratownictwa przedmedycznego lecz 
do szkolenia innych osób brakowało 
sprzętu. I właśnie dzięki  programowi 
„Działaj Lokalnie” Porozumienia 
Wzgórz Dalkowskich mogli zrealizować 
swój projekt „Mały Ratownik”. Projekt 
współfinansowany został także przez 
Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. 

Celem projektu jest przeprowadzenie cyklu zajęć dla społeczności lokalnej, w tym dla uczniów  szkół. Ważnym aspektem projektu jest także  
wykorzystanie pozyskanego sprzętu szkoleniowego: fantomów, masek tlenowych z workami samorozprężalnymi, kołnierzy ortopedycznych,  
opatrunków. W miesiącu listopadzie trwały więc zajęcia, których adresatami były dzieci i młodzież ze wszystkich szkół gminy Jerzmanowa.  
Po zakończeniu zajęć uczniowie bez problemów podawali numery alarmowe służb ratowniczych oraz potrafili założyć opatrunek oraz wykonać 
podstawowe zabiegi resuscytacyjne. 

Strażacy Józef Przebięda i Władysław Wolski
prezentują na fantomie, co należy zrobić kiedy 
w pobliżu znajdzie się nieprzytomny człowiek

http://www.gopsjerzmanowa.pl
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GMINNY KALENDARZ IMPREZ
Oprócz zadań inwestycyjnych, infrastrukturalnych, zaspokajania statutowych 
celów jednostek organizacyjnych nie mniej ważne miejsce w budżecie zajmuje 
zabezpieczenie środków na imprezy organizowane na rzecz mieszkańców.  
W 2016 roku dofinansowaniem objęte będą tylko imprezy wpisane do Gminnego 
Kalendarza Imprez.

Nowa formuła dofinansowania im-
prez z gminnego budżetu wprowadzona 
została na etapie planowania budżetu na 
2016r. Pod koniec lipca br. zwróciliśmy się 
do sołectw, stowarzyszeń, jednostek orga-
nizacyjnych z prośbą o wskazanie plano-
wanych do realizacji imprez wraz z koszto-
rysami oraz wnioskowaną kwotą dofinan-
sowania – tłumaczy wójt Lesław Golba.  
W odpowiedzi otrzymaliśmy 75 wniosków, 
w których oczekiwano na wsparcie w łącznej 
kwocie ponad 412 tys. zł. Zespół pracowni-
ków  Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka 
Kultury, powołany do opracowania kalen-
darza imprez  zweryfikował wnioski i część 
z nich odrzucił.   Zaproponowane wójtowi  
kwotowe wsparcie imprez trafiło do planu 
budżetowego, który zostanie poddany szcze-
gółowej analizie Regionalnej Izby Obrachun-
kowej i gminnych radnych. 

Kalendarz Imprez wprowadza porzą-
dek w zakresie organizacji imprez, które   
np. powielały się lub adresowane były do  
wąskiego grona odbiorców. Sołectwa lub 
stowarzyszenia ubiegające się o wsparcie 
„na nowych zasadach” zachęcane będą  
do większej inwencji i promocji planowa-
nych wydarzeń, tak by korzystało z nich 

jak najwięcej mieszkańców zarówno danej 
wsi jak i całej gminy. Nową propozycją jest 
organizacja imprez  dla dzieci na poziomie 
centralnym (mikołajki, dzień dziecka) tj. 
w formie rozbudowanej imprezy, o zde-
cydowanie wyższym standardzie  i atrak-
cyjności niż dotychczas, kiedy imprezy 
te organizowane były w poszczególnych  
sołectwach przy niskim nakładzie fi-

nansowym i ograniczonych zasobach 
lokalowych lub personalnych. Waż-
ną kwestią dotyczącą kalendarza im-
prez będzie także jego niezmienność 
w trakcie roku budżetowego. Oznacza  
to, że nie będą realizowane wnioski podmio-
tów, które zgłoszą chęć organizacji imprezy  
w trakcie realizacji przyszłorocznego budżetu  
– dodaje wójt.

To właśnie z funduszy GKRPA zakupiono 100 opasek odblaskowych, które zostaną rozdane podczas prelekcji zorganizowanych 
przez głogowską Policję. Akcja „Świadomy i bezpieczny senior” ma zwrócić uwagę ludzi starszych na konieczność używania elementów 
odblaskowych, szczególnie na terenach niezabudowanych, nieoświetlonych. Zaopatrzenie się w najmniejszy element odblaskowy zmniejsza 
ryzyko potrącenia osób poruszających się  po wiejskich ulicach, gdzie brak jest infrastruktury chodnikowej oraz na poboczach dróg.

Jak zapowiada w piśmie Komendant Powiatowy Policji – Krzysztof Sidorowicz podczas prelekcji omówione zostaną główne przyczyny 
powstawania zdarzeń drogowych z udziałem osób starszych oraz sposoby unikania zagrożeń i niebezpieczeństw, mogących wystąpić na 
drodze. Zaprezentowane zostaną materiały informacyjno – edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa. 

ŚWIADOMY I BEZPIECZNY SENIOR
Do zainicjowanej przez Komendę Powiatową Policji w Głogowie 
akcji skierowanej do najstarszych mieszkańców wsi włączył  
się samorząd i Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. 

TRWAŁE I CELOWE PROJEKTY 
HOJNIE WSPOMAGANE 
PRZEZ FUNDACJĘ

Ponad 200 tys. zł pozyskała w 2015r. gmina Jerzmanowa z Fundacji KGHM Polska 
Miedź. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się przedsięwzięcia nigdy  
dotychczas nie realizowane przez samorząd.

F U N D A C J A

P O L S K A M I E D Ź

Oprócz wsparcia standardowych projektów 
dotyczących organizacji zielonych szkół i do- 
posażenia w sprzęt gmina otrzymała środ-
ki na realizację zupełnie nowych pomysłów, 
które spotkały się z akceptacją Zarządu Fun-
dacji. Są to terapia Biofeedback oraz utwo-
rzenie nowoczesnej pracowni komputerowej. 
Przygotowując wnioski aplikacyjne skupiamy 
się głównie na trwałości oraz celowości pro-

jektów – mówi wójt Lesław Golba. Nasze 
projekty obejmują zarówno działania służące 
niwelowaniu problemów wychowawczych jak  
i inwestowaniu w sprzęt, który służy wiele lat  
i podnosi atrakcyjność edukacyjną szkół.

Niewątpliwym wyzwaniem edukacyjnym 
jest prowadzona w placówkach oświatowych 
terapia biofeedback, na którą Fundacja prze-
kazała 23.000 zł. W znacznej części kwota ta 
przeznaczona została na zakup aparatury oraz 
wyposażenie gabinetu terapeutycznego. Pilota-
żowy program uruchomiony został we wrze-
śniu br. a jego całościowy koszt to 39.100 zł.  
Terapią objęto 20 uczniów dyslektycznych, z o- 

rzeczeniami o spec- 
jalnym nauczaniu,  
borykających się  
z problemami w na- 
uce – mówi prowa-
dząca terapię pe-
-dagog Edyta Wa-
rowna – uczniowie 
uczestniczą indywi-
dualnie w 10 trenin-
gach. Po ich zakoń-
czeniu decydujemy 
o zaprzestaniu lub 
kontynuacji terapii, 
która poprzez wyko- 
rzystanie animacji 
komputerowych sta-
nowi dla uczniów 
atrakcyjną formę po- 

mocy psychologiczno – pedagogicznej. Prowa-
dzenie terapii w szkołach podstawowych reali-
zowane jest z budżetu gminy, po stronie Fun-
dacji znalazło się także sfinansowanie terapii  
w gimnazjum oraz szkolenie terapeuty. Terapię 

jako doskonały pomysł ocenia wójt – metoda 
biofeedback wykorzystywana jest w trzech pla-
cówkach na terenie Głogowa, w których do-
stępność do terapii dla uczniów z terenu gminy 
Jerzmanowa była dotychczas niemożliwa. Za-
stosowanie metody w naszych placówkach i jej 
kontynuacja w najbliższych latach z pewnością 
pomoże naszym uczniom w zapamiętywaniu 
materiału, koncentracji i skupieniu oraz sku-
tecznie wpłynie na lepsze oceny i zachowanie. 

Nowoczesna pracowania komputerowa 
to kolejny projekt realizowany z tegoroczne-
go budżetu Fundacji KGHM Polska Miedź.  
Zestawy sprzętu komputerowego i serwer to 
efekt finalny projektu pn. „Nowoczesna pra-
cownia komputerowa jako wzmocnienie po-
tencjału dydaktyczno – edukacyjnego gim-
nazju m w Jerzmanowej”. Wsparcie Fundacji  
w wysokości 95.960 zł pozwoliło zakupić 16 ze- 
stawów komputerowych wraz z oprogramowa-
niem oraz wykonać dzięki zakupionemu serwe-
rowi instalację sieci komputerowej – wyjaśnia 
wójt Lesław Golba. Z prezentu przekazanego 
gimnazjum cieszą się przede wszystkim ucznio-
wie, którzy mając do dyspozycji tak nowoczesny 
sprzęt mogą bez zakłóceń realizować program 
oraz pogłębiać zainteresowania. Zajęcia w nowej 
pracowni zadowalają także nauczyciela fizyki  
oraz oraz informatyki – Alicję Lisiecką, któ-
ra podkreśla, że praca na nowym i jednolitym 
sprzęcie, wykorzystanie serwera i podłączenie 
sieci daje większe możliwości nauczania oraz 
oceny rezultatów uczniowskich prac. 

W terapii biofeedback uczestniczą uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy

Wójt podczas odbioru pracowni komputerowejKomfort pracy w nowej pracowni komputerowej  zarówno dla uczniów jak 
i nauczycieli jest nieporównywalnie lepszy – ocenia dyrektor Ernest Kłósek 
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Organizatorzy jerzmanowskiego Święta Niepodległości oraz IV Biegu Gęsi postarali się 
uatrakcyjnić ten tak ważny dla Polaków dzień. Ci, którzy tłumnie przybyli na imprezę 
nie zawiedli się, bo dla każdego przygotowano wiele atrakcji.

STYPENDIA DLA OCZAROWANYCH 
TAJEMNICĄ NAUKI I SZTUKI

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI PATRIOTYCZNIE, 
NA SPORTOWO I SMACZNIE

Niezwykli goście  wypełnili w piątkowy wieczór (20.11.) salę gimnastyczną w Jaczowie.  
Odbyła się tam Gala Talentów, podczas której młodzi mieszkańcy gminy Jerzmanowa  
odebrali stypendia naukowe i artystyczne. 

Gala Talentów zorganizowana została 
po raz trzeci, by wyróżnić najzdolniejszych 
uczniów i studentów, zarówno za ich sukcesy 
szkolne i akademickie jak i dorobek w dzie-
dzinie kultury i sztuki. Uroczysty wieczór roz-
poczęto od nawiązania do słów A. Einsteina, 
który podkreślał, że źródłem prawdziwej nauki  
i sztuki jest uczucie oczarowania  tajemnicą.

 Jestem ogromnie dumny, że tak wielu 
młodych ludzi z gminy Jerzmanowa mogło zostać 
uhonorowanych za swoje talenty oraz ciężką  
i wytrwałą pracę – spointował wójt Lesław Golba 
– inicjator stypendialnego programu w gminie.

Comiesięcznym wsparciem (aż do wakacji) 
w kwocie 100 – 450 cieszyć się będzie 79 stypen-
dystów wyróżnionych za osiągnięcia naukowe  
i 14 stypendystów docenionych za zdolności  
artystyczne. Wśród nich najlepsi czyli ci,  
których świadectwa i karty ocen pokazywały 
najwyższe średnie oraz liczne udziały w kon-
-kursach przedmiotowych i olimpiadach:  
Marta Konczalska – studentka mikrobiologii  
na Uniwersytecie Wrocławskim, Filip Dyba 
– uczeń II LO w Głogowie, Marek Borec-
ki – uczeń Gimnazjum Nr 2 w Głogowie  
oraz absolwenci szkół podstawowych: Aleksan-
dra Grzechnik (SP w Jaczowie) i Jan Kachno-
wicz (SP ASLAN).

Statystyki pokazują, że liczba nagrodzo-
nych stypendystów z roku na rok wzrasta.  
W roku 2013 samorząd przyznał 13 stypen-
diów, w 2014 wójt nagrodził 62 młodych ludzi,  
a w br. o 31 osób więcej. Najwięcej bo aż 31 
stypendiów trafiło do młodych mieszkańców 
Jaczowa, 7 do Jerzmanowej, 7 do Smardzowa  
i taka sama liczba do Modłej. Ciekawostką jest 
to, że „najzdolniejsi” zamieszkują ul. Długą  
w Jaczowie oraz ul. Obiszowską w Jerzmanowej.

Gala była okazją do przekazania listów 
gratulacyjnych rodzicom uczniów, którzy licznie  
towarzyszyli swoim utalentowanym dzieciom.  
Nastrój gali wzbogacił występ głogowskiej 
wokalistki Aleksandry Szatarów.  

Wśród nagrodzonych znaleźli się uczniowie, którzy otrzymali zarówno stypendia naukowe 
jak i artystyczne

Niespodzianką wieczoru był występ głogowskiej 
wokalistki Aleksandry Szatarów

Stypendia naukowe otrzymali także  
najzdolniejsi studenci

Stypendyści szkół ponadgimnazjalnych

Uroczystości rozpoczęto mszą św. odprawioną przez ks. Proboszcza 
Piotra Matusa. Odpowiedni wydźwięk i powagę modlitwy za Ojczyznę 
wzmocniły pieśni patriotyczne śpiewane przez uczniów a także udział 
pocztów sztandarowych i harcerzy. 

Centralne obchody Święta Niepodległości odbyły się na placu przed 
urzędem gminy.

Zaczęło się spontanicznie konkursem dla najmłodszych, bo mówiąc  
o św. Marcinie i gęsinie należy znać podstawowe informacje. I tak dzięki  
ks. Piotrowi wielu z przybyłych poznało fakty związane z żywotem 
świętego i genezę tradycji kultywowanych po współczesne czasy.

 Zainicjowane przed kilku laty przez ks. Matusa Marcińskie święto 
kulinarne ma dziś większy wymiar. Każdy kto przyjął zaproszenie na 

jerzmanowskie święto Niepodległości mógł degustować gęsinę w wie-
lorakich smakach i postaciach, rogale wypiekane na wiele sposobów, 
sałatki, pierogi i przepyszne bigosy, nalewki i bogactwa lokalnych spiżarni. 

A wszystko to zapewniły gospodynie z 11 sołectw gminy oraz sołectwo 
Ruszowice (gmina w. Głogów). Na stoiskach przepięknie udekorowanych  
patriotycznymi symbolami nie zabrakło także uśmiechu i życzliwości 
pań, które z wielkim zaangażowaniem przygotowały potrawy, częstowały  
przepisami oraz zachęcały do degustacji i dzielenia się symboliczną 
złotówką, która pomnożona będzie wsparciem imprezy pn. SPOTKANIE 

TRZECH KULTUR, organizowanej na terenie gminy w ramach Świa-
towych Dni Młodzieży. Dla zmarzniętych strażacy zapewnili gorącą 
herbatkę oraz rozpalili ognisko, na którym można było upiec kiełbaski  
i jabłka. 
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Karol Okrasa występował w dwóch 
odsłonach: przewodniczył jury konkursowemu  
oraz przygotował dwa pokazowe dania z gęsiny. 
O nagrodę, certyfikat i miano Kulinarnej Perły 
Gminy Jerzmanowa walczyło 11 sołectw. 

Decyzja była bardzo trudna, bo przygotowane 
dania wszystkie nam smakowały, ale konkurs ma 
to do siebie, że wygrywa  najlepszy – tłumaczył 

werdykt K. Okrasa – dlatego pierwsze i drugie 
miejsce to pewniaki. Zdecydowaliśmy natomiast, 
że zamiast trzeciego miejsca przyznamy trzy 
wyróżnienia. Zwycięzcą konkursu zostało 
sołectwo Zofiówka, które odebrało kupon 

na nagrodę rzeczową, drugie miejsce zajęło 
sołectwo Kurowice, a wyróżnienia otrzymały 
sołectwa: Maniów, Potoczek i Bądzów. 

Tłumy zgromadził pokazowy show 
kulinarny Okrasy, który przygotował sałatkę  
i marynowane piersi z gęsi, opiekane na sianie 
oraz zupę dyniową z dodatkami. Zanim zabrał 
się do przygotowania dań krasomówczo 
oddawał się temu co tak naprawdę bardzo lu- 
bi:  opowieściom o smakach, często nawią-
zujących do dzieciństwa i lat spędzonych na wsi, 
o cennych przyprawach, kulinarnych mariażach, 
wreszcie o esencji przygotowywania posiłków. 
Degustacja jego potraw nie zawsze trafiała  
w podniebienia ale była czymś  nowym i łatwym 
do powielenia. 

Przepis na faszerowane udka 
autorstwa przedstawicieli sołectwa Zofiówka:

Składniki:
1. Udka z gęsi
2. Świeża natka pietruszki
3. Sól, pieprz
4. Czosnek 
5. Cząber
6. Tymianek
7. Majeranek
8. Rozmaryn
9. Jajko
10. Czerstwa bułka namaczana w mleku 

(może być bułka tarta)

Wykonanie:
Skórę z udek zdejmujemy ostrożnie, aby 

jej nie przeciąć.
Obrzynamy mięso od kości i mielimy na 

małych oczkach. Na samym końcu mielimy 
bułkę. Mięso wyrabiamy z dodatkiem 
przypraw, drobno posiekaną natką pietruszki 
i jajkiem. Wyrobiony farsz odstawiamy 
na ok.1h do lodówki. Skórę nacieramy 
czosnkiem i napełniamy farszem. Formujemy 
kształt udka i spinamy długimi wykałaczkami 
lub tradycyjnie zszywamy nićmi.

Pieczemy w naczyniu żaroodpornym 
we własnym tłuszczu co pół godziny 
podlewamy. Na dno naczynia wykładamy 
cebulę posiekaną w krążki. Pieczemy ok. 1,5 
h w temperaturze 150-180OC. Na ostatnie 
pół godziny zwiększamy temperaturę, aby 
skórka się zarumieniła. 

Aby udko nie było suche pozostawiamy 
do wystygnięcia w naczyniu z tłuszczem.

Propozycja podania:
Podajemy z kasza z marchewką i grosz-

kiem oraz buraczkami.

Największą atrakcją imprezy 
był udział w niej 
Karola Okrasy, 

telewizyjnego autorytetu 
kulinarnego łamiącego 

przepisy.

Jury konkursowe smakowało potrawy przygotowane 
przez sołectwa

Zwyciężyli młodzi adepci kulinarnej sztuki z Zofiówki, 
drugie miejsce zajęło sołectwo Kurowice

Według mistrza kulinariów siekane zioła 
podnoszą smakową wartość potraw

Wśród wyróżnionych w konkursie „Kulinarne Perły 
Gminy Jerzmanowa” znalazło się sołectwo Bądzów

Stoiska cieszyły się ogromną popularnością uczestników 
Święta Niepodległości

Jak upiec roladę z gęsi tłumaczy 
Karolowi Okrasie sołtys wyróżnionej 
wsi Maniów, Adela Delewicz

Występ  dla publiczności zakończyła 
degustacja przygotowanych dań

Kulinarne show Karola Okrasy 
zgromadziło tłumy

Ze sceny, na której występował Karol Okrasa emocje przeniosły się 
na linię startu, gdzie rozpoczął się IV Bieg Gęsi. Nowością tegorocznych 
zawodów jest udział w nim przedszkolaków, którzy wystartowali na dystansie 
250 m. Bieg ukończyło blisko 30 obiecujących sportowców – informował Jerzy 
Górski, partner organizacyjny sportowych zmagań. Organizatorzy zadbali 

także o sołectwa, które mogły w tym roku rywalizować nie tylko w dziedzinie 
kulinarnej. W biegu sztafetowym na dystansie 3 x 500 m nie do pokonania 
był Jaczów, za nim na podium stanęli reprezentanci Modłej i Jerzmanowej. 
Biegową rywalizację szkół rozpoczęły najmłodsze dzieci uczęszczające do 
podstawówek, potem uczniowie klas starszych aż po gimnazjum. Łącznie  
w biegach szkolnych  uczestniczyło 141 amatorów biegania.

W oczekiwaniu na bieg główny, będącym jednocześnie kul-
minacyjnym punktem obchodów Święta Niepodległości, na scenie 
wystąpili laureaci szkolnego konkursu piosenki patriotycznej i żołnierskiej 
a także uczniowie Szkoły Podstawowej w Jaczowie, którzy przygotowali  
wzruszający występ artystyczny. Uhonorowano także laureatów szkolnych 
konkursów plastycznych, zorganizowanych przez wójta gminy. 

Bieg główny rozpoczął się regulaminowo o godz. 17.00. Na starcie 
stanęło 224 sportowców z różnych części Polski. Tuż po sygnale startera  
dla biegu open swoje zmagania z 5 km trasą rozpoczęli biegacze nordic 
walking. Niepowtarzalną atmosferę tworzyli kibice, którzy oświetlali  
pochodniami trasę biegów. Na mecie jako pierwszy pojawił się Jacek 
Tyczyński z Głogowa i na podium stanął najwyżej, tuż za nim był 
Mariusz Tokarczyk i Grzegorz Jankowski (Jaczów). Wśród kobiet 
zwyciężyła  Urszula Olejniczak (Głogów), która wyprzedziła Ewę Paduch 
(Jerzmanowa) i Annę Zaczyńską (Lubin). W kategorii nordic walking 
zwyciężył Krzysztof Skiba (Polkowice). Zwycięzcy biegu głównego 
oprócz nagród i pucharów tradycyjnie otrzymali pieczone gęsi.
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Zaduszkowy koncert pn. „PROJEKT KLENCZON. RETROSPEK-
CJA” wypełnił salę gimnastyczną w Jerzmanowej miłośnikami muzyki 
lat 70 i 80-tych. Przyszli całymi rodzinami, starsze i młodsze pokolenia 
by posłuchać znanego gitarzysty występującego w przeszłości m.in.  
z zespołem SOYKA YANINA i MAANAM.

Dla jerzmanowskiej publiczności Janusz YANINA Iwański zaśpiewał  
utwory nieżyjących gwiazd polskiej sceny muzycznej: Czesława Niemena, 
Marka Grechuty, Krzysztofa Klenczona, Marka Jackowskiego oraz 
Tadeusza Nalepy. Zaprezentował także autorskie przeboje m.in. „Wielkie 
podzielenie”.

Podczas wieczoru wspomnień wokalista barwnie opowiadał  
o własnych przeżyciach związanych z prezentowaną muzyką lub 
osobistym kontaktem z nieżyjącymi artystami. Przywoływanie ich na 
scenę, bardzo emocjonalny i szczery  przekaz artysty nadał koncertowi 
mistycznego wymiaru i niepowtarzalnych  wrażeń. To moi koledzy, poza 
Krzysztofem Klenczonem, którego nie poznałem. Koledzy z pracy. Niestety 
pewnego dnia odchodzimy, bo takie są prawa natury, takie są prawa 
boskie – mówił w wywiadzie J. Yanina Iwański – trzeba pożegnać się  
z ziemskim życiem, bo potem przychodzą następni ludzie. Poproszony  
o kilka słów nt. samego koncertu podkreślił, że jerzmanowska publiczność 
ujęła go swoim śpiewem. Kiedy publiczność śpiewa dla wykonawcy jest to 
najwspanialszy moment, ponieważ świadczy o tym, że to co gramy porusza 
słuchaczy i nam się dużo lepiej gra i śpiewa. Artyście towarzyszył Zespół  
4 Gramy w składzie: Dariusz Bafeltowski (gitara, głos), Przemysław Pacan 
(perkusja, głos) i Agnieszka Djatri Kural (bass). 

Koncert został zorganizowany przez Parafię p.w. Św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza w Jaczowie, przy finansowym wsparciu gminy 
Jerzmanowa. 

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
Marka Grechutę, Krzysztofa Klenczona i wielu innych zmarłych wykonawców polskiej sceny 
przywoływał w niedzielny wieczór (08.11) Janusz YANINA Iwański goszczący w Jerzmanowej 
z Zespołem 4 GRAMY.

MUZYCZNA UCZTA PODCZAS ODPUSTOWEGO ŚWIĘTA
25 października br. obchodzono w Jaczowie parafialny odpust na cześć patronów św. Apostołów 
Szymona i Judy Tadeusza. Święto było kwintesencją dobrego smaku i wspaniałej muzyki 
wypełniających jesienny rytuał parafialny.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św., a tuż po niej na przykościelnym 
dziedzińcu zorganizowano gościnę. Każdy kto przyjął zaproszenie  
ks. Piotra Matusa skorzystał z pysznych dań serwowanych przez parafianki 
z sołectw przynależnych do Parafii. Gorący żurek, pierogi, smaczne bigo-
sy, pyszne ciasto cieszyły podniebienia. W zrewitalizowanym budynku 

przykościelnym, po starej remizie, w prawdziwym chlebowym piecu 
pieczono pizzę i jabłka. Pochmurną aurę październikowego dnia rozgrzały 
piosenki religijne w wykonaniu instrumentalnego zespołu Bractwa 
Misyjnego z Obry. 

Muzyczną ucztę zaserwował na podsumowanie odpustu Zespół 
JERYCHO – grupa pasjonatów śpiewu liturgicznego pod kierunkiem  
muzykologa Bartosza Izbickiego. Doceniajmy pasję i pracę muzyków 
pokazujących nam dawne epoki, wycinki historii chrześcijaństwa, historii, 
którą można dzisiaj przeżyć na nowo słuchając tych utworów – zachęcał 
ks. Piotr Matus.

Koncert oprócz ogromnych walorów muzycznych wniósł wiele 
cennych wartości edukacyjnych. Zespół zaprezentował zabytki polskiej 
muzyki sakralnej, religijnej i liturgicznej. Podczas występu można było 
usłyszeć dzieła znane dotąd wyłącznie wąskiemu gronu specjalistów, 
odnalezione w polskich archiwach i bibliotekach. Zaśpiewane w wielo-

głosie utwory pochodzące z XV-XVI w.: o św. Zygmuncie (wg polskiego 
rękopisu z Płocka), Bogurodzica (z końca XVw.), pieśni wielkanocne 
czy utwory z repertuaru ludowego tzw. pustych nocy (śpiewane podczas 
czuwania nad ciałem zmarłego przed pogrzebem) przenikały dogłębnie  
i przenosiły w odległe czasy. 

Walorem koncertu była muzyka grana na żywo

Zespół wystąpił w  jesienno -  zaduszkowej  scenerii

Janusz YANINA Iwański łatwo nawiązał  kontakt  z publicznością

Zespół zaśpiewał m.in. utwory pochodzące z XV wieku

Pieczone jabłka to odpustowy rarytas

Na odpustowym festynie nie mogło zabraknąć muzyki

Wieczorny koncert Zespołu JERYCHO
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SPOTKANIE BEZ GRANIC
O tym, że przyjaźń nie zna granic administracyjnych, państwowych a także historycznych 
wiedzą seniorzy, którzy od lat uczestniczą w spotkaniach adwentowych w partnerskiej 
gminie Rietz – Neuendorf.

W NASZYCH SZKOŁACH DĄŻYMY 
DO WYŚMIENITYCH WYPIEKÓW
14 października to dla kolejno następujących po sobie pokoleń ważna data. To czas kiedy 
zarówno szczycimy się tym, co udało się zrealizować w oświacie 
jak i dziękujemy tym, którzy się do tego przyczynili. 

Analogią o wypiekach posłużył się dyrektor 
jerzmanowskiego gimnazjum, Ernest Kłósek, który 
zwrócił się do uczniów ze słowami: z tych samych 
składników można upiec wyśmienite ciasto lub zrobić 
placek z zakalcem. Nas zadowala jedynie najwyższa 
jakość, więc wkładamy serce w to, co robimy.

Myśl tę kontynuował w swoich wystąpie-
niach wójt, który uczestniczył w uroczystościach 
z okazji DEN we wszystkich placówkach oświato-
wych i podkreślał ogromny wkład pracy nauczy-
cieli i pracowników niepedagogicznych w co- 
dzienne funkcjonowanie tych jednostek. Cieszy 
mnie to, że w naszych szkołach jest tak ludzkie 
podejście zarówno do nauczania jak i pobierania 
nauki. Chcemy więc wspólnie dążyć do tego by były 
tu naprawdę wyśmienite wypieki, by w świat wy-
ruszali z naszych szkół dobrze przygotowani, za-
opatrzeni w wiedzę, radzący sobie z trudnościami  
uczniowie – podkreślał wójt. 

O tym by docenić swoich nauczycieli, wy-
chowawców pomyśleli także uczniowie oraz 
przedszkolne maluchy. W Szkole Podstawowej 

w Jaczowie odbyła się Gala Nauczycielskich Ta-
lentów, podczas której wręczono m. in. tytuły 
Złotych Wykładowców. W Szkole Podstawowej 
w Jerzmanowej świętowano przyjęcie 6 i 7-lat-
ków w poczet społeczności szkolnej. Najpierw 
poddano ich próbie: pierwszaki wystąpiły przed 
publicznością, która gromkimi brawami zde-
cydowała o słuszności dyrektorskiej decyzji o 
pasowaniu ich na uczniów. W gimnazjum po-
przez zabawne skecze i żarty poruszono tema-
ty nauczycielskich bolączek, relacji z uczniami, 
trudnej sztuki dialogu pokoleń. 

Problemy współczesnej szkoły poruszali w 
swoich skeczach uczniowie gimnazjum

Dyrektor SP w Jaczowie Wioletta Olejnik oraz 
nauczycielki: Agnieszka Wodnicka oraz Edyta 
Warowna odebrały nagrody przyznane przez 
wójta Lesława Golbę

Nagrodę za działalność dydaktyczno-
wychowawczą w gimnazjum otrzymała 
Beata Jaworska - nauczyciel biologii i chemii

Zapewniam pracowników o ogromnym szacun-
ku, jakim darzy Was rada gminy – deklarował 
przewodniczący rady Tadeusz Kozakowski

Nagrody wójta otrzymały także nauczycielki 
SP w Jerzmanowej: Beata Janowska 
i Barbara Tuczyńska

Dzień Nauczyciela był okazją do świętowania 
jubileuszu pracy dyrektora Przedszkola 
Gminnego KRAINA MARZEŃ, Marii Franczak

Kraina Marzeń rozbrzmiewała piosenkami 
grupy 3 - latków

W SP w Jerzmanowej pasowanych na uczniów 
szkoły zostało 50 pierwszaków

Spotkanie zainicjował burmistrz partnerskiej gminy Olaf Klempert. 
W swoim zaproszeniu zaproponował mieszkańcom gminy Jerzmanowa 
udział w imprezie, która na tyle cieszy się zainteresowaniem mieszkańców 
jego gminy, że rozkłada się ją na dwa dni. Tegoroczne obchody Dni 
Seniora przypadły na 9 i 10 grudnia.  

Informacja o planowanym wyjeździe do Niemiec dotarła do seniorów 
poprzez sołtysów wsi. Zainteresowanie bożonarodzeniowym spotkaniem 
nie jest dla nas zaskoczeniem – informuje wójt Lesław Golba – osoby, które 

uczestniczyły w poprzednich wyjazdach wracały do domów zawsze bardzo 
zadowolone. A wiadomo, informacje szybko się rozchodzą, to też w tym 
roku wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem. 

W spotkaniu (10.12.) wzięło udział  30 seniorów z Polski, którym 
gmina zapewniła wygodny transport i ubezpieczenie. Spotkanie z nie-

mieckimi seniorami poprzedził uroczysty obiad przy udziale zastępcy  
burmistrza Bettiny Züge oraz Elizabeth Märtin, która od lat odpowiada 
za projekty realizowane pomiędzy gminami.

Świetlica wiejska w Groβ Rietz tętniła życiem. Występy dzieci oraz  
lokalnego akordeonisty, poczęstunek, tańce i zabawy oraz przyjazna atmos-
fera wypełniły grudniowe popołudnie. Jesteśmy podbudowani niemiecką  
gościnnością, życzliwym przyjęciem oraz przyjaźniami, które zawiązały się 
przez kilkanaście lat współpracy pomiędzy naszymi gminami – dodaje wójt. 
O wyjeździe w superlatywach mówi także jeden z młodszych uczestników 
Krzysztof Wojcieszak – zostaliśmy wspaniale ugoszczeni, otrzymaliśmy  
prezenty. Chętnie weźmiemy z żoną udział w następnych wyjazdach. 

Wstępem do zabawy i poczęstunku była wymiana symbolicznych prezentów
Seniorzy reprezentujący 12 sołectw gminy Jerzmanowa

Spotkanie Seniorów cieszy się dużym zainteresowaniem i trwa dwa dni

Seniorzy wypełnili parkiet podczas dyskotekowych rytmów

Dzień Seniora w Groβ Rietz jest także doskonałą okazją do integracji wśród  
mieszkańców gminy Jerzmanowa
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Choć za oknem jesienna szaruga i zima za pasem w Przedszkolu Gminnym „KRAINA MARZEŃ” 
wciąż barwnie, aktywnie i radośnie, jakby trwało tu wciąż lato.

LEKCJA HISTORII PODCZAS APELU

KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ 

IMPREZOWO W PRZEDSZKOLU
Wieści szkolne

Szkoły Podstawowe w Jerzmanowej i Jaczowie wzięły udział  
w Rządowym programie „Książki naszych marzeń”. Biblioteki szkolne 
otrzymały już zamówione pozycje. Całościowy koszt realizacji 
programu wyniósł 4.337 zł, z czego 80% to wkład Ministerstwa 
Edukacji Narodowej, reszta organu prowadzącego.

W ramach programu uczniowie i pracownicy mogą korzystać 
z poszerzonej oferty bibliotek szkolnych. I nie tylko, ponieważ 
warunkiem otrzymania wymarzonych książek jest udział szkół  
w przedsięwzięciach promujących czytelnictwo. Tak więc szkoły 
jeszcze w tym roku muszą podjąć współpracę z miejscową biblioteką 
oraz zorganizować przedsięwzięcia zwiększające poziom czytelnictwa 
wśród uczniów.

10 listopada br. uczniowie Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej uczestniczyli  
w apelu patriotycznym poświęconym odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości. Inscenizację, 
upamiętniającą trudne losy naszej ojczyzny 
przygotowali uczniowie klas III pod opieką 
Grażyny Kołtowskiej i Justyny Kaniuczok. 
W podniosły nastrój Święta Niepodległo- 
ści wprowadziły społeczność szkolną dziewczęta  
z kółka wokalnego, które zaprezentowały wszystkim 
dobrze znane piosenki patriotyczne.

Odkąd przedszkole zmieniło swoją siedzibę 
i posiada lepsze zasoby dydaktyczne i lokalowe 
stanowi ono dla najmłodszych centrum zabaw 
związanych z okolicznościowymi świętami oraz 
bazę poznawania świata. Wiele dzieje się w na-
szym przedszkolu – informuje dyrektor Maria 
Franczak – w każdym miesiącu staramy się za-

pewnić dzieciom różnorodne atrakcje, łącznie  
z wyjazdami. Oferta przedszkola  skierowana jest 
także do dzieci z Punktu Przedszkolnego w Kuro-
wicach. Dzieci z punktu dołączają się do naszych 
zabaw, okolicznościowych imprez i wyjazdów.  

Od września przedszkolaki uczestniczą  
w projekcie „Sportowa rodzina”, finansowa-
nym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki  
oraz Polski Związek Karate Tradycyjnego. W 
październiku przedszkole zmieniło się w mar-
chewkową krainę, kiedy obchodzono Dzień 
Marchewki w ramach programu „Zdrowo się 
odżywiamy”. 10 listopada br. najmłodsze dzieci 
z grup „Krasnale” i „Maczki” zostały pasowa-
ne na przedszkolaków. W uroczystości wzięli 
udział rodzice i zaproszeni goście, w tym także  
wójt Lesław Golba. Jak co roku wiele przeżyć 
dostarczył Dzień Pluszowego Misia, w którym  

dzieci przyszły do przedszkola z zaprzyjaźnio-
nymi misiami, brały udział w konkursach, tań-
czyły i śpiewały swoim ulubieńcom.   

Moc atrakcji zapisano także w kalendarzu 
pod grudniowymi datami: odwiedziny górni-
ków, mikołajki, jasełka i kiermasze bożonaro-
dzeniowe oraz wyczekiwana przez starsze gru-
py wycieczka do kopalni.   

Kolejnych konkursowych zwycięzców ma Szkoła Podstawowa w Jaczowie. To laureaci pierw-
szego miejsca powiatowego konkursu matematyczno – przyrodniczego „SAMOUCZEK”.

Pod takim hasłem odbyła się w Publicznym Gimnazjum w Jerzmanowej regionalna edycja 
XVIII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Warsztaty, pokazy, turnieje oraz referaty wzbudziły 
duże zainteresowanie uczestników.

SUKCES W POWIATOWYM KONKURSIE 
„SAMOUCZEK”

ŚWIATŁO NAUKI W GIMNAZJUM

Konkurs odbył się 23.10.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 12  
w Głogowie. Drużyna reprezentująca szkołę w Jaczowie to ucznio-
wie klasy VIa: Wiktor Bachta, Bartosz Popiwczuk oraz Ceza-
ry Buczyński. Zmierzyli się z zarówno z zadaniami zespołowymi  
jak i z testem, który musieli rozwiązać indywidualnie. Z powodzeniem  
poradzili sobie z matematycznym dominem, krzyżówką przyrodniczą  
oraz zdominowali pozostałych w konkurencji  „praca z tekstem mate-
matyczno – przyrodniczym”. 

Uczniowie swój sukces zawdzięczają nie tylko posiadanej wiedzy, 
wytężonej pracy ale i opiekunowi przygotowującemu ich do konkursu 
– nauczycielowi przyrody Magdalenie Nadymus.  

„Do czego służy prąd? Jak go 
wytworzyć? Czy łamigłówki napręża-
ją zwoje mózgowe? Jak zapożyczenia 
zmieniają współczesny język polski?  
O tym dużo mówiono podczas dwu-
dniowego Dolnośląskiego Festiwalu 
Nauki, który odbył się w pierwszych 
dniach października.

Zajęcia warsztatowe pn. „Prąd elek-
tryczny”, prowadzone przez dyrektora 
gimnazjum i nauczyciela fizyki Ernesta 
Kłóska zgromadziły uczniów klas VI ze 
szkół podstawowych w Jerzmanowej i Ja-

czowie. To cenne wiadomości dla uczniów, którzy  
chcą zgłębiać wiedzę ponad tę, którą gwarantuje 
im program nauczania, a jak wiadomo fizyka to 
przedmiot nauczany dopiero w gimnazjum. 

W pierwszym dniu edukacyjnej imprezy 
sporym zainteresowaniem cieszył się festiwal  
gier planszowych i łamigłówek, przygotowany 
przez nauczycieli: matematyki – Grażynę Kacz-
marek – Molis i języka angielskiego – Magda-
lenę Łojko. Uczniowie wykorzystując wiedzę, 
głównie matematyczną zgłębiali zasady poszcze-

gólnych gier. Uświetnieniem obchodów 
Dolnośląskiego Festiwalu Nauki był wy-
kład językoznawcy Uniwersytetu Wro-
cławskiego dr Aliny Jurasz, która wy-
głosiła ciekawy referat pt. „Zapożyczenia 
i wyrazy przestarzałe we współczesnym 
języku polskim”. Wykład przybliżył mło-
dzieży gimnazjalnej zjawisko przeni-
kania się zarówno kultur jak i języków, 
co w dobie gwałtownej migracji ludzi  
i nieograniczonego przepływu informa-
cji ma szczególny potencjał i wpływ na 
naszą codzienność.
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WYRÓŻNIENIE 
W KONKURSIE 
PLASTYCZNYM

UŻYWKOM 
     MÓWIMY             !!!

WYRÓŻNIENIE WYŚPIEWANE 
PATRIOTYZMEM
Zespół The Band w składzie: Karolina Borek, Jakub Naumowicz i Grzegorz Gwazdacz zastał 
uhonorowany dyplomem na VIII Festiwalu Piosenki Patriotycznej VIVAT POLONIA.

TYTUŁ SPORTOWEJ 
DLA GMINY JERZMANOWA
26 listopada br. w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczysta 
gala podsumowująca wyniki XVI edycji Wyróżnienia Sportowa Gmina 2015. 
W gali uczestniczył wójt Lesław Golba oraz Przewodniczący Komisji Oświaty, Sportu, Kultury 
i Spraw Społecznych – Marek Witkowicz.  

PŁYWACKIE SOBOTY DLA GIMNAZJALISTÓW

MIKOŁAJKOWY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO

W listopadzie zakończył się projekt „Dzieciaki – Pływaki” umożliwiający uczniom gimnazjów 
z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego udział w cyklicznych zajęciach pływania.

Wśród imprez towarzyszących mikołajom ciekawym przedsięwzięciem był turniej tenisa 
stołowego, który odbył się 6 grudnia br. w Jerzmanowej. 

Trio prowadzone przez nauczyciela muzyki Magdalenę Łojko 
wyróżniono za interpretację utworu ,,Stare Miasto”. Organizatorem 
festiwalu był Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie, który  
od kilku lat przeprowadza przegląd piosenki patriotycznej. W tym  
roku po raz pierwszy impreza zyskała rangę ogólnopolską, pod- 
czas której w zmaganiach muzycznych wzięło udział ponad 70 
wykonawców. Uczestnicy przeglądu najpierw wzięli udział w kon-
kursowych przesłuchaniach. Spośród nich wyłonieni zostali najlepsi 
wokaliści, którzy swoje umiejętności zaprezentowali podczas gali 
finałowej – poinformował Wojciech Janisio, dyrektor głogowskie- 
go ekonomika. 

W Dniu Profilaktyki zorganizowanym 28 października w jerzmanowskim 
gimnazjum podczas kilkugodzinnych zajęć z udziałem przedstawicieli SANEPID-u, 
policji o raz terapeuty uzależnień mówiono o niebezpieczeństwa jakie niosą ze sobą 
narkotyki i dopalacze oraz o odpowiedzialności karnej nieletnich za ich używanie  
i obrót. Ważnym elementem zajęć było zastosowanie narkogogli oraz alkohologogli 
czyli specjalnych okularów, które pokazują jak widzi człowiek po alkoholu lub za-
życiu narkotyków. Takie akcje profilaktyczne kierowane do uczniów są niezbędne  
i konieczne, ponieważ pokazują naszym podopiecznym, że nie warto przechodzić na 
tę drugą, szarą stronę życia – podsumowuje dyrektor Ernest Kłósek.  

Od kilku lat Wojskowa Komenda Uzupełnień w Głogo-
wie organizuje konkurs plastyczny dla uczniów szkół podsta-
wowych i gimnazjalnych pn. Polska – Moja Ojczyzna. Prace  
w dowolnej technice plastycznej nawiązują do patriotycznych 
wartości, a sam konkurs organizowany jest dla uczczenia 
Święta Niepodległości. 

Spośród 200 propozycji konkursowych nadesłanych do 
WKU wyróżnieniem uhonorowano pracę Nataszy Mysłow-
skiej, uczennicy klasy IIIa Szkoły Podstawowej w Jaczowie. 

Okolicznościowy dyplom otrzymała 9 listopada br. pod-
czas uroczystej gali w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie.  

W projekcie uczestniczyło około 30 uczniów PG w Jerzmanowej, którzy w sobotnie popołudnia 
spędzali 1,5 godziny w polkowickim Aquaparku. Projekt w całości finansowany był przez ZGZM, który 
przeznaczył na ten cel 96 tys. zł. Pieniądze wydatkowano m.in. na transport uczniów, wynagrodzenia 
opiekunów oraz zakup pływackich akcesoriów. Liczymy na kontynuację tej cennej inicjatywy w ko-
lejnych latach. Wyposażenie młodego człowieka w uniwersalne umiejętności, do których można zaliczyć umiejętność pływania i właściwego zachowania się 
nad zbiornikami wodnymi jest czymś tak samo potrzebnym, jak umiejętność korzystania z nowoczesnych multimediów czy udzielanie pierwszej pomocy 
– tłumaczył dyrektor szkoły Ernest Kłósek.

Gmina Jerzmanowa została wyróżniona tytułem Sportowa Gmina po 
raz pierwszy. Tytuł ten przyznawany jest samorządom, które umiejętnie 
łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju  
sportu i rekreacji w regionie. Organizatorem programu jest Klub Sportowa 
Polska. Gmina Jerzmanowa jest niewielką gminą ale na miarę własnych 
możliwości stara się zaproponować mieszkańcom ciekawą ofertę sportowo-
rekreacyjną poprzez budowę i udostępnianie obiektów sportowych, współ-
pracę ze sportowymi organizacjami pozarządowymi, organizację zajęć  
a także imprez o znaczeniu lokalnym i ponadregionalnym – poinformował 
w wywiadzie wójt Lesław Golba. 

Nie stygnie zapał organizatorów, który pozwala na ciągłe rozwijanie idei 
konkursu. Nie stygnie zapał inwestorów, którzy rozbudowują i ulepszają bazę 
sportowo-rekreacyjną w regionach. W tegorocznej, 16. już edycji wyłoniono 40 
laureatów: najaktywniejsze samorządy i firmy. To dzięki ich zaangażowaniu 
baza sportowo-rekreacyjna w naszym kraju jest z roku na rok coraz lepsza  

i nowocześniejsza – tak relacjonowano  sportową galę. Certyfikat za inwestycje 
w nowoczesną bazę sportową i rekreacyjną oraz skuteczne realizowanie  
programu rozwoju sportu i rekreacji w gminie, wójt L. Golba otrzymał  
z rąk Prezesa Zarządu Klubu Sportowa Polska – Marka Zdziebłowskiego 
oraz judoki Pawła Nastuli, zdobywcy złotego medalu podczas Igrzysk 
Olimpijskich w Atlancie. 

W turnieju wzięło udział 30 zawodników  
z Głogowa, Grębocic, Jerzmanowej i Pęcławia.  
O dyplomy oraz podarunki od Świętego Mi-
kołaja walczono w 5 kategoriach wiekowych.  
Najciekawszy okazał się turniej open o puchar 

wójta gminy Jerzmanowa. Wzięło w nim udział 
16 zawodników. W finale po zaciętej i wyrówna-
nej walce Grzegorz Horniak z Przedmościa po-
konał Mateusza Walowskiego z Jerzmanowej. 

W trakcie zawodów dla uczestników i kibi-
ców przygotowano słodycze, ufundowane przez 
sponsorów: GKRPA w Jerzmanowej, Colain sp. 
z o.o z Opatówka, BS Głogów i lokalne firmy. 
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ZOSTAŃ PARTNEREM
KARTY DUŻEJ RODZINY

Czym jest Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny to ogólnopolski program opracowany 
przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. To system 
zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, 
jak i w firmach prywatnych.

Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego 
spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest spersonalizowana, dostaje ją każdy 
członek rodziny. Jest wykonana z poliwęglanu, przystoso-
wana dla osób niewidomych i zabezpieczona przed fałszo-
waniem (opis zabezpieczeń na rysunku poniżej). Karty pro-
dukuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Dlaczego warto być Partnerem Karty 
Dużej Rodziny?

Rozpoznawalność i przyjazny wizerunek
Karta Dużej Rodziny to pierwszy ogólnopolski program 
łączący administrację publiczną i biznes w celu wsparcia 
rodzin wielodzietnych.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny to liderzy zmieniający 
wizerunek rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny - korzyści dla rodzin, zysk dla firm!

Zaufanie klientów
Stała zniżka daje rodzinie poczucie pewności niższej ceny, 
a Tobie gwarancję, że rodzina wybierze zakupy właśnie u Ciebie.

Firma zwiększa swoją konkurencyjność i zyskuje stałych 
klientów.

Duże rodziny to dużo miłości. Doceń je, a odwdzięczą się 
tym samym.

Większy zysk
Prawie 3,4 mln Polaków żyje w rodzinach wielodziet-
nych. To 627 tys. rodzin.

Wsparcie dużych rodzin to dla Twojej firmy więcej klientów, 
większe zaufanie i zysk.

Duża rodzina to duże zakupy. Warto mieć ją u siebie!

Troska o społeczeństwo
Karta Dużej Rodziny to realna pomoc rodzinom wielodzietnym.

Wspólnie wspieramy duże rodziny.

Kartę Dużej Rodziny możesz wpisać w strategię społecznej 
odpowiedzialności Twojego biznesu. Będą wdzięczni zarów-
no obecni jak i nowi klienci. 

Dołącz do grona firm odpowiedzialnych społecznie, dbają-
cych o duże rodziny. 
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zniżek dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, 
jak i w firmach prywatnych.

Karta ułatwia rodzinom 3+ dostęp do kultury, aktywnego 
spędzania czasu oraz obniża koszty codziennego życia.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny?

Karta Dużej Rodziny jest spersonalizowana, dostaje ją każdy 
członek rodziny. Jest wykonana z poliwęglanu, przystoso-
wana dla osób niewidomych i zabezpieczona przed fałszo-
waniem (opis zabezpieczeń na rysunku poniżej). Karty pro-
dukuje Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych.

Dlaczego warto być Partnerem Karty 
Dużej Rodziny?

Rozpoznawalność i przyjazny wizerunek
Karta Dużej Rodziny to pierwszy ogólnopolski program 
łączący administrację publiczną i biznes w celu wsparcia 
rodzin wielodzietnych.

Partnerzy Karty Dużej Rodziny to liderzy zmieniający 
wizerunek rodziny wielodzietnej.

Karta Dużej Rodziny - korzyści dla rodzin, zysk dla firm!

Zaufanie klientów
Stała zniżka daje rodzinie poczucie pewności niższej ceny, 
a Tobie gwarancję, że rodzina wybierze zakupy właśnie u Ciebie.

Firma zwiększa swoją konkurencyjność i zyskuje stałych 
klientów.

Duże rodziny to dużo miłości. Doceń je, a odwdzięczą się 
tym samym.

Większy zysk
Prawie 3,4 mln Polaków żyje w rodzinach wielodziet-
nych. To 627 tys. rodzin.

Wsparcie dużych rodzin to dla Twojej firmy więcej klientów, 
większe zaufanie i zysk.

Duża rodzina to duże zakupy. Warto mieć ją u siebie!

Troska o społeczeństwo
Karta Dużej Rodziny to realna pomoc rodzinom wielodzietnym.

Wspólnie wspieramy duże rodziny.

Kartę Dużej Rodziny możesz wpisać w strategię społecznej 
odpowiedzialności Twojego biznesu. Będą wdzięczni zarów-
no obecni jak i nowi klienci. 

Dołącz do grona firm odpowiedzialnych społecznie, dbają-
cych o duże rodziny. 


