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Gminne
Święto Plonów
w Smardzowie
Kultura z różnych stron
świata w Jerzmanowej

Dwa miliony na drogę
w Maniowie
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ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA
GMINY JERZMANOWA

W dniu 15 czerwca 2016 roku w sali obrad
Urzędu Gminy w Jerzmanowej odbyła się
XXIII Sesja Rady Gminy Jerzmanowa. Na
sesji radni podjęli uchwałę o udzieleniu
absolutoriom za 2015 r. Wójtowi Gminy
Jerzmanowa Lesławowi Golbie.

Wykonanie budżetu gminy za 2015 rok zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Jerzmanowa oraz
Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu. Sprawozdanie finansowe
i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok, opinia oraz wniosek
Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
zostały przedstawione Radzie Gminy. 14 radnych opowiedziało się za
udzieleniem Panu Lesławowi Golbie Wójtowi Gminy Jerzmanowa
absolutorium z wykonania budżetu gminy za 2015 r.
Wójt podziękował Radzie Gminy, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz pracownikom Urzędu Gminy za
bardzo dobrą współpracę, pomoc i zaangażowanie w realizacji budżetu
w 2015 roku.

www.jerzmanowa.com.pl

Gmina Jerzmanowa

GAIKI MAJĄ NOWE BOISKO

Uprawianie sportu nie tylko sprzyja poprawie naszego zdrowia, ale również pozytywnie
wpływa na kondycję i samopoczucie oraz daje dużo satysfakcji. Dla dzieci to duża frajda.
Te, zamieszkałe w Gaikach będą teraz mogły realizować swoją pasję dzięki nowemu boisku.
Ogólnodostępne boisko wielofunkcyjne wykonano z bezpiecznej nawierzchni z poliuretanu
w barwach czerwono-niebieskich o łącznej powierzchni 614mkw. Na tym obiekcie można grać
w koszykówkę, piłkę ręczną oraz mini piłkę nożną. Obiekt posiada 4-metrowe piłkochwyty pełniące
jednocześnie funkcję ogrodzenia.

Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa – Tadeusz Kozakowski składa
gratulacje Wójtowi z okazji uzyskania absolutorium

MAŁY GRANT W RAMACH ODNOWY
DOLNOŚLĄSKIEJ WSI 2016

NOWE SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE
Dwie nowe siłownie plenerowe zostały wybudowane w Smardzowie i w Maniowie.
To odpowiedź Urzędu na rosnącą w gminie popularność tych urządzeń.

W dniu 21 lipca br.
w Ratuszu w Wołowie
odbyło się uroczyste
wręczenie małych grantów w ramach konkursu
Odnowa Dolnośląskiej
Wsi 2016. Skarbnik
Gminy
Jerzmanowa
Pani Danuta Bednarz
odebrała z rąk Pani
Ewy Mańkowskiej –
Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego oraz Pana Pawła
Czyszczonia – Dyrektora Wydziału Obszarów
Wiejskich
UMWD umowę na
dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej
w Jerzmanowej.
Kwota dofinansowania
to 30.000,00 zł.
„W zdrowym ciele zdrowy duch”. Żeby mieć jedno i drugie trzeba ćwiczyć i zdrowo się odżywiać. Coraz więcej mieszkańców gminy Jerzmanowa
korzysta z takich okazji i wybiera siłownie plenerowe. Wybór już jest większy. W ramach funduszy sołeckich wybudowano dwie nowe siłownie: w Maniowie
i w Smardzowie.
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Dwa miliony złotych z PROW
na przebudowę drogi w Maniowie

Kolejna bardzo dobra wiadomość! Gmina Jerzmanowa na mocy uchwały Zarządu
Województwa Dolnośląskiego z 4 sierpnia 2016 roku pozyskała dofinansowanie w wysokości 1.983.413,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100527D w miejscowości
Maniów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektrycznej”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wniosek Gminy Jerzmanowa znalazł
się na liście dofinansowanych projektów z terenu Dolnego Śląska. Szacowany koszt zadania
według kosztorysu inwestorskiego wynosi
3.117.104,59 zł. Gmina na inwestycję pozyskała
kwotę 1.983.413,00 zł co stanowi 63,63%
kosztów kwalifikowanych.
– Dzięki pozyskanym środkom
unijnym wykonamy przebudowę drogi gminnej

w Maniowie na odcinku ponad
880m. Wybudowana zostanie
nowa kanalizacja deszczowa.
Powstaną chodniki i zjazdy
na posesje oraz dwie tzw.
mijanki. Położona zostanie
nawierzchnia asfaltowa na
odpowiedniej podbudowie. To
druga duża inwestycja drogowa
w tym roku, która zostaje
dofinansowana ze środków
zewnętrznych.
Na
drogi
w Modłej i Maniowie gmina
pozyskała łącznie prawie 4 mln
złotych – mówi Wójt Gminy
Lesław Golba.
Obecnie trwa procedura przetargowa na realizację
dofinansowanego zadania. Prace
rozpoczną się jeszcze w tym roku.

Wykonawcą
zadania
jest firma Modernpol z Głogowa,
która już rozpoczęła pierwsze prace
budowlane.
Celem inwestycji jest
poprawa jakości życia mieszkańców
Łagoszowa
Małego.
Świetlica
wiejska wraz z szatnią sportową
stworzą miejsce, które będzie
sprzyjać nawiązywaniu kontaktów
społecznych i rozwojowi sportu.
Na terenie obiektu będzie można

P O L S K A

29 sierpnia Marszałek Cezary Przybylski i Wicemarszałek
Ewa Mańkowska wręczyli Wójtowi Gminy Jerzmanowa
Lesławowi Golbie umowę na dofinansowanie projektu

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców naszej Gminy zrealizowane zostało kolejne
zadanie inwestycyjne. Wybudowany został nowy chodnik wraz z kładką przy jednej z głównych
dróg w Potoczku.
W sierpniu br. miało
miejsce zakończenie robót
budowlanych oraz przekazanie
chodnika do użytkowania.
Chodnik zaprojektowany został
w taki sposób aby pas jezdny
drogi był jak najszerszy. Stąd
pojawiła się koncepcja budowy
kładki, która dodatkowo wpłynęła na poprawę zarówno bezpieczeństwa jak i estetyki.
Chodnik ma długość 290 metrów oraz zgodną
z normami budowlanymi szerokość 2,0m i 1,5m.
Inwestycja ta wpłynie
zdecydowanie na poprawę
bezpieczeństwa mieszkańców
Potoczka.
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Budowa świetlicy wiejskiej
w Łagoszowie Małym rozpoczęta

F U N DAC JA

WYCZEKIWANY CHODNIK W POTOCZKU
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M I E D Ź

organizować różne wydarzenia kulturalne dla młodszych i starszych
mieszkańców wsi. Będzie się tam
również koncentrowało życie sportowe przy Klubie piłkarskim
„Łagoszovia” Łagoszów Mały.
Jeśli wszystko pójdzie
zgodnie z planem, mieszkańcy Łagoszowa Małego będą mogli korzystać z nowego miejsca spotkań
we wrześniu przyszłego roku.

Zielona Szkoła
w Ustroniu Morskim

Morski klimat, malownicze klify, rejsy statkiem,
kręgielnia, basen – to tylko garstka atrakcji, które
czekają na 94 uczniów ze Szkoły Podstawowej
w Jaczowie i Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej.
Gmina Jerzmanowa kolejny raz otrzymała wsparcie z Fundacji Polska Miedź na realizację pn.
„W zdrowym ciele, zdrowy duch
– projekt edukacyjno-zdrowotny
dla szkół podstawowych Gminy
Jerzmanowa. W ramach projektu
uczniowie wyjadą na 13-dniowy
turnus w okresie od 18 do 31
października br. Przebywać będą
w hotelu Interferie Cechsztyn
położonym w pobliżu jednej z naj-

bardziej urokliwych na polskim
wybrzeżu plaż. Ważnym elementem
wyjazdu jest profilaktyka zdrowotna, dlatego też dzieci będą korzystać z inhalacji leczniczych z wykorzystaniem najnowszych technik
rozpylania płynów leczniczych
za pomocą ultradźwięków lub
napędu elektrycznego.
Z pewnością wszystko to
będzie gwarancją udanego wypoczynku naszych uczniów.

Gmina Jerzmanowa coraz bardziej ekologiczna
Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje nowy system gospodarki
odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Jerzmanowa jest coraz więcej
tzw. PSZOK-ów czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Znajdują się w każdej miejscowości w kilkudziesięciu miejscach. Zajmują
niewiele miejsca, są nowoczesne i bardzo estetyczne. Mieszkańcy mają
większą możliwość szybkiego i wygodnego pozbycia się odpadów przy
jednoczesnej ich segregacji .
Coraz większa przy tym jest dbałość naszych mieszkańców
o porządek na PSZOK-ach. Do coraz rzadszych przypadków należą takie,
gdzie ktoś wyrzuca swoje odpady nie segregując ich i zaśmiecając PSZOK.
Edukacja mieszkańców w tym zakresie oraz zainstalowanie monitoringu
przynosi oczekiwane efekty. Gmina nasza staje się z roku na rok bardziej
czysta i zadbana. Dzikie wysypiska śmieci, które jeszcze do niedawna były
plagą stają się dzisiaj rzadkością, a wyrzucony worek ze śmieciami do
przydrożnego rowu wzbudza uzasadnioną krytykę i oburzenie mieszkańców.
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TRWAJĄ W MAŁŻEŃSTWIE 60 LAT!

Jest wiele uroczystości godnych świętowania, ale na szczególną
uwagę zasługuje rocznica ślubu, gdyż jest to uroczystość wzruszająca. Ożywają wspomnienia, wracają chwile te złe i te dobre. Takie
święto obchodzili Jubilaci z Jaczowa – Maria i Michał Partyka.

Państwo Partyka oboje pochodzą z tej
samej wioski, z Panasówki, położonej na Ukrainie.
Niestety ich beztroskie dzieciństwo na Kresach
Wschodnich nie trwało długo przez wybuch II
Wojny Światowej. Po wcieleniu dawnych Kresów
Wschodnich II RP do ZSRR oraz na mocy
porozumienia z 1955 roku w sprawie jeńców
wojennych oraz ludności polskiej, zamieszkujących
Kartka z życzeniami od wnuków
te tereny, musieli wraz z rodzinami wyjechać.
Poznali się na
weselu kolegi kiedy Pan
Zdjęcie Państwa Marii i Michała Partyka
Michał wrócił z wojska.
z lat młodzieńczych
Niedługo potem Pan
Michał oświadczył się Pani Marii, a 20 kwietnia 1956 roku zawarli związek
małżeński w Tarnopolu. W tym samym roku przyjechali pociągiem do Strzelina,
potem do Wrocławia, ale dzięki namowom przybranej matki Pani Marii
przeprowadzili się do Jaczowa.
Jeszcze do niedawna pasją Pani Marii była hodowla sadzonek na
wiosnę i chryzantem jesienią. Bliscy zachwalają jej zdolności kulinarne.
Natomiast Pan Michał przez 55 lat grał na skrzypcach w zespole ludowym
„Jaczowiacy”. Talent muzyczny po dziadku przejęły wnuczki – Aleksandra
gra na saksofonie i gitarze, a Sara na skrzypcach.
Pani Maria i Pan Michał dochowali się trzech córek, pięcioro
wnucząt i troje prawnucząt.
Swoje diamentowe gody uczcili 14 sierpnia 2016 r. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą Świętą w ich intencji w kościele w Jaczowie. Po nabożeństwie
Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba złożył na ręce Jubilatów gratulacje
Państwo Partyka z rodziną i Wójtem Gminy Lesławem Golbą
i kwiaty oraz wręczył im na pamiątkę specjalnie przygotowaną statuetkę.

Jubileuszowe odwiedziny u Pani Marii

Zacny jubileusz urodzinowy świętowała Maria Gancarska, mieszkanka Jerzmanowej.
W niedzielę 14 sierpnia skończyła 95 lat. Jubilatkę z życzeniami odwiedził Wójt Gminy
Lesław Golba.
Pani Maria otrzymała
od Wójta list z serdecznymi
życzeniami zdrowia, szczęścia
i tradycyjnych 100 lat oraz bukiet
kwiatów. Spotkanie przebiegło
w miłej i pełnej wspomnień
atmosferze.
Seniorce
rodu
towarzyszyła rodzina.
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Kultura z różnych stron świata
Niecodzienne i niemałe kulturalne wydarzenie odbyło się w niedzielę 24 lipca na boisku
sportowym w Jerzmanowej. Po raz pierwszy zorganizowano tu „Spotkanie Kultur”.

Organizatorem imprezy było Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej na czele z Dyrektor Barbarą
Reszczyńską oraz Parafia pw. Św.
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Jaczowie z proboszczem księdzem
Piotrem Matusem. We wspólnej zabawie uczestniczyli mieszkańcy gminy
oraz goście z Senegalu, Kuby i Meksyku.
Impreza rozpoczęła się
Turniejem Wsi, który wygrał Bądzów, drugie miejsce zajął Maniów,
a trzecie Jaczów.
Do tańca porywała afrykańska, kubańska i meksykańska
muzyka. Nie zabrakło również pokazów: brazylijskiej sztuki walki
Capoeira oraz prezentacji kultury
japońskiej. Założenie kimona przez
niektóre panie oraz koncert fortepianowy muzyki chopinowskiej w wykonaniu Atsuko Ogawy przybliżył
znakomicie sztukę japońską.
Największą atrakcją okazały
się stoiska sołeckie. Stoiska owocowowarzywno-kwiatowe przyciągały swym
pięknem oraz domowymi potrawami
i wypiekami. Dziewięć sołectw oraz
sołectwo Ruszowice stanęło na wysokości zadania przyciągając rzesze
gości, którzy przekazywali pieniądze
na cele charytatywne.
Po niedzielnej zabawie niestety przyszedł czas na pożegnanie.
W poniedziałkowy ranek Wójt Gminy
Jerzmanowa Lesław Golba wraz z pracownikami urzędu pożegnał naszych
gości z Senegalu i Kuby. Życzył im
bezpiecznej podróży do Krakowa, gdzie
w ramach Światowych Dni Młodzieży
spotkali się z papieżem Franciszkiem
oraz szczęśliwego powrotu do swoich domów.

Pięknie ustrojone stoiska sołeckie

Serdecznie gratulujemy tak pięknego Jubileuszu
i życzymy zdrowia oraz
wszelkiej
pomyślności
na
następne długie lata !!!

Turniej Wsi

6

Pożegnanie naszych gości przed Urzędem Gminy
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Magiczna Noc Kupały w Potoczku
Noc Kupały pochodzi jeszcze sprzed chrześcijańskich czasów. Wówczas to w noc przesilenia
wiosenno-letniego ludzie spotykali się nad wodą przy ogniskach, aby czcić boga Kupałę.
W Potoczku ta noc jest już kilkuletnią tradycją.
Koncert gitarowy, zabawa przy muzyce
oraz wiele innych atrakcji – taką wyjątkową Noc
Kupały w sobotę, 18 czerwca zorganizowało
nasze Gminne Centrum Kultury. Impreza
zgromadziła nie tylko mieszkańców Potoczka, ale
także pobliskich miejscowości. Tak jak przystało
na noc świętojańską najważniejszym punktem
imprezy było rzucanie wianków do wody, które
wcześniej brały udział w konkursie. Trzyosobowe
jury z wójtem Gminy Lesławem Golbą wybrało
wianek wykonany przez Panią Wiolettę Milarczyk
– mieszkankę Potoczka, która jak twierdzi wianki
plecie od dziecka.
Według ludowych podań ta noc jest
także jedną jedyną w całym roku, kiedy zakwita
kwiat paproci, a kto go znajdzie, będzie bogaty
do końca życia. Jeżeli komuś nie udało się go tym
razem odnaleźć to z pewnością może spróbować
za rok – oczywiście w Potoczku.

Małe Wielkie Święto muzyki
ludowej w Jaczowie
Już po raz dwudziesty trzeci miłośnicy folkloru mieli przyjemność wysłuchać zespołów
i kapel ludowych zaproszonych do naszej gminy przez zespół „Jaczowiacy” pełniący rolę
gospodarza oraz przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej, które było organizatorem
tegorocznego przeglądu.
Większość zespołów uczestniczących w imprezie pochodzi z terenu powiatu głogowskiego, ale przyjechali również Kostrzanie ze Strzegomia
oraz Brzegowianie z Brzegu.
W trakcie zabawy znalazł się
czas na kibicowanie naszym piłkarzom, gdyż tego dnia Polacy
grali mecz ze Szwajcarią.
Doceniając działalność
zespołu „Jaczowiacy” Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba
ufundował stroje dla tych, którzy
jeszcze ich nie mieli, a GCK książki
i słodycze dla najmłodszych członków zespołu.
Co prawda podczas
imprezy rozszalała się potężna
czerwcowa burza, ale nie przeszkodziła w prezentacji gdyż kapele ze sceny przeniosły się pod
wiatę, gdzie tańcom i śpiewom
ludowym nie było końca.
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„W Cieniu Kolegiaty”

Setki osób odwiedziły stoisko Gminy Jerzmanowa podczas dziesiątego jubileuszowego święta
„W Cieniu Kolegiaty”. Stoisko przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich w Łagoszowie Małym oraz
jerzmanowskie GCK.

Przewodnie hasło stoiska brzmiało
„Łączy nas kultura i gościnność” nawiązujące do
wszystkich przedsięwzięć kulturalnych w gminie
oraz wszelkiej gościnności wyrażanej przez
sołectwa choćby podczas inicjatyw gminnych
takich jak Spotkanie Kultur czy Jarmark
Wielkanocny. Na stoisku widać więc było szeroką
prezentację dorobku kulturalnego jak i dużą
dawkę gościnności. Dzięki staraniom pań z Koła
odwiedzający częstowani byli pysznym ciastem
oraz orzeźwiającym napojem na bazie mięty
z przydomowego ogródka. Próbowali także
łagoszowskich jabłek oraz śliwek.
Gminne Centrum Kultury zaprezentowało mieszkańcom Głogowa i okolic przepiękne rękodzieło, które zachwycało różnorodnością pomysłów, użytych materiałów a także
precyzją wykonania. Tegoroczna prezentacja
miała charakter wystawy prac będącej dorobkiem uczestniczek zajęć. Wiele osób zachwycało się ozdobami, biżuterią, wyrobami

okolicznościowymi a ekspozycja nie była na
sprzedaż, stąd odwiedzający stoisko zachęcili nas
do przyszłorocznej sprzedaży wyrobów. Jedną
z wartościowych inicjatyw była jedyna wśród

okolicznych stoisk wystawa fotografii obrazująca
integracyjne oraz kulturalne życie Gminy
Jerzmanowa.
GCK Jerzmanowa

Bądzów pełen słomy
Plecionkarstwo jest jedną z najstarszych technik rzemiosła w tradycyjnym wydaniu. Mogłoby
się wydawać, że w dzisiejszych czasach ta forma rękodzieła nie ma racji bytu, ale nic
bardziej mylnego!
Sporym zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane
przez Gminne Centrum Kultury
w Jerzmanowej warsztaty wyplatania ze słomy, które odbyły
się 30 lipca w Bądzowie. Zajęcia
prowadziła Pani Grażyna Musiał
z Radwanic, która zaprezentowała
swoje umiejętności i talent.
Uczestniczki warsztatów wyplatały słomiane „cuda”. Jednak głównym celem Pań było stworzenie ozdób do tradycyjnych wieńców dożynkowych, które można było podziwiać na Gminnym Święcie
Plonów, które odbyło się 27
sierpnia w Smardzowie.
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Gminne Święto Plonów 2016
Zwyczaj dożynek należy do najpiękniejszych i najradośniejszych elementów
naszej tradycji narodowej. Święto Plonów jest pokłonem w kierunku wszystkich
rolników, jest także okazją do podziękowania za ich codzienny trud i ciężką
pracę. W nawiązaniu do pięknej tradycji 27 sierpnia br. w Smardzowie odbyły się
Gminne Dożynki. Tradycyjnie rozpoczęły się dziękczynną mszą św., którą odprawił
ksiądz proboszcz Piotr Matus. W swojej homilii nawiązał do ziarna kukurydzy
jako podstawowego ziarna Ameryki Południowej.

www.jerzmanowa.com.pl
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- Dziękuję wszystkim sołectwom za piękne i okazałe wieńce oraz ten bochen chleba, upieczony z nowego ziarna, bo jest w nim zawarta
nasza gościnność i gotowość, aby się nim dzielić –mówił Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.
W tym roku podobnie jak w latach poprzednich odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony
dla Rolnictwa”. Tym prestiżowym wyróżnieniem na wniosek Wójta Gminy, Minister Krzysztof Jurgiel nagrodził 4 rolników z naszej gminy:
Alinę Pawłowską, Teresę Demeszuk, Józefa Koszko oraz Tomasza Jacusia.

We mszy uczestniczyli rolnicy, ich rodziny
oraz zaproszeni goście

Ksiądz Proboszcz podczas homilii zadał zagadkę: Ile ziaren kukurydzy ma jedna kolba?
Okazuje się, że aż 800 !

Jednym z obrzędów jest przekazanie przez starostów dożynek
oraz przedstawicieli sołectw bochnów chleba upieczonych z tegorocznych
zbiorów gospodarzowi, który dzieli się nim ze wszystkimi uczestnikami
uroczystości. Podczas tegorocznego Święta Plonów starostowie: Barbara
Pasternak ze Smardzowa oraz Ryszard Gwazdacz z Jaczowa wręczyli

Dary złożone przez Sołectwa

bochen chleba Wójtowi Lesławowi Golbie prosząc go o sprawiedliwe
dzielenie. Rytuał dzielenia chleba symbolizuje dostatek przez cały rok.
Głównym punktem imprezy była prezentacja oraz “ośpiewanie”
wieńców dożynkowych. Każde z 12 sołectw Gminy Jerzmanowa
przygotowało piękny wieniec, który prezentowała grupa wieńcowa
ubrana w strój regionalny.

Grupa wieńcowa z Kurowa Małego kolejny raz rozbawiła
publiczność! Tym razm przebojem „ Comment ca va.... „

Jaczowiacy przygotowali swój program artystyczny

Aura tegorocznego lata była deszczowa i niejednokrotnie płatała figla rolnikom. Jednak w sobotę 27.08. na pogodę nie można było
narzekać. Słońce, bezchmurne niebo oraz wysoka temperatura sprzyjały świętowaniu na powietrzu. Atrakcji było co nie miara ! Zarówno dla
dorosłych jak i dla dzieci. Na placu znajdowały się stoiska gastronomiczne. Dla wszystkich dostępny był darmowy bigos, strogonof i pajda chleba.
Dzieci mogły bawić się przez cały czas trwania imprezy. Największą frajdą był lot balonem na uwięzi, dmuchany plac zabaw, basen wodny z łódkami
oraz występ Fruktaków.
Mieszkańcy chętnie próbują dożynkowego chleba
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PAŁAC W JERZMANOWEJ OKIEM
WIOLETTY KOZŁOWSKIEJ
Dzięki niesamowitej pasji do fotografowania pałaców Pani Wioletty Kozłowskiej powstały przepiękne zdjęcia Pałacu
w Jerzmanowej. Niewątpliwie fotografia jest częścią jej życia.

Przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Alicja Mochol-Kędziora wraz z Wójtem Gminy Lesławem Golbą
wręcza odznaczenia dla rolników

Pani Wioletta prowadzi bloga pn. FotoFakty i funpage na facebooku, w których można podziwiać
przepiękne zdjęcia pałaców. Zazwyczaj
są to opuszczone i zrujnowane budowle, ale jak sama mówi lubi wracać
do miejsc, które po latach wracają
do świetności.
– Gmina jest mi dość bliska
bowiem Lwia Część Mojej Rodziny
pochodzi właśnie z tych okolic
(pozdrawiam bardzo ciepło :) ). Bywam
tam regularnie a tym samym dość często
zajeżdżam w okolice pałacu. Zmiany
jakie zaszły w ostatnich miesiącach są
dostrzegalne gołym okiem, w kwietniu
tego roku wykonano potężną pracę
na terenie pałacowego parku, dzisiaj
prezentuje się bardzo obiecująco – pisze
na swoim blogu.
Dziękujemy i pozdrawiamy
Panią Wiolettę !

Super atrakcją był lot balonem na uwięzi

Tuż po godz. 17 odbył się pokaz Strongman. Mieszkańcy
mogli czynnie sprawdzić poziom swojej siły mięśniowej w podnoszeniu
ciężarów, a dla śmiałków – w podnoszeniu żon!
Gwiazdą dożynek był zespół eXelent. Trzech przystojnych
i wystrzałowych facetów wprowadziło niesamowity klimat i podbili serca
mieszkańców Gminy Jerzmanowa. Zespół rozbawił całą publiczność.
Wszyscy tańczyli i śpiewali ich znane przeboje takie jak: „Ciebie mam”,
Najpiękniejsza” i „Ciało bomba”.
Na zakończenie dożynek odbyła się zabawa taneczna, która
trwała do wpół do pierwszej w nocy.
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„Z ROKU NA ROK CORAZ LEPIEJ…”
To już po raz kolejny w sobotę 20-go sierpnia odbył się Sołecki Dzień Słonecznika Bądzów 2016.
W imprezie wzięło udział ponad 70 osób, organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Nasz
Bądzów. Patronat nad imprezą objął Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

www.jerzmanowa.com.pl
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Udane półkolonie z Gminnym
Centrum Kultury
Nie trzeba być daleko od domu, aby spędzić udane wakacje. Dzieci w wieku od 7 do 14 lat z terenu Gminy Jerzmanowa
uczestniczyły od lipca do sierpnia w półkoloniach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej.
Półkolonie podzielono na
trzy turnusy:
I Turnus w Jaczowie
II Turnus w Kurowicach
III Turnus w Jerzmanowej
Ciekawie zorganizowane
zajęcia sprawiły, że dzieci nie
mogły doczekać się kolejnego dnia.
Organizatorzy zapewnili warsztaty
edukacyjne prowadzone przez
wolontariuszy z różnych stron
świata: z Chin, Serbii, Meksyku,
Portugalii, Gruzji, Albanii oraz
Filipin, spotkania ze znanymi
sportowcami, wyjazdy na basen,
wycieczki, karaoke, zajęcia zumby
oraz konkurs na hasło półkolonii.
Różnorodny i bogaty
program nie pozwolił na nudę.
Uczył i bawił, ale niestety wakacje
szybko minęły.

Idea powstania Sołeckiego Dnia Słonecznika miała miejsce
kilka lat temu (rok 2010) podczas tworzenia przez Grupę Odnowy
Wsi Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Bądzów. Impreza po raz pierwszy
odbyła się 23 sierpnia 2014 roku, a jej organizatorzy uznali, że jest to
potrzebne narzędzie integracji i promocji społeczeństwa lokalnego.
W tym roku po raz trzeci udało się zorganizować tą cykliczną imprezę,
która na stałe wpisała się w harmonogram uroczystości w Gminie
Jerzmanowa. To jest taki przedsmak dożynek Gminnych. Dożynki
Gminne w ostatni weekend sierpnia każdego roku, natomiast Sołecki
Dzień Słonecznika w Bądzowie w przedostatni weekend sierpnia.
Już dziś zapraszam mieszkańców Sołectwa do udziału w obchodach
4-go Sołeckiego Dnia Słonecznika Bądzów 2017, który jak wynika
z kartek kalendarza odbędzie się 22-go sierpnia przyszłego roku.
Serdecznie zapraszamy uczestników i oczywiście sponsorów do udziału w obchodach – powiedział Marek Witkowicz prezes Stowarzyszenia Nasz Bądzów.
W tym roku podczas przygotowywania imprezy, w czasie prac
poprzedzających i „zajęć kulinarnych” zrealizowano przygotowanie
potraw na zabawę taneczną, oraz przygotowania do zajęć rekreacyjnosportowych z nagrodami.
Sportowa część imprezy przewidziała zorganizowanie
III Olimpiady Słonecznikowej – Bądzów 2016, która dla uczestników w różnych kategoriach promowała rywalizację w zdrowych
zasadach fair play, a szereg konkurencji wchodzących w skład
Trójboju Słonecznego umożliwił sprawdzenie swoich możliwości
i sprawności fizycznej. W III Olimpiadzie Słonecznikowej w Trójboju Słonecznym w kategorii kobiet ponownie najlepsza okazała się Marzena Szajnicka. W Kategorii mężczyzn I miejsce zajął
Artur Garduła. Największą popularnością cieszył się trójbój słoneczny par mieszanych, który wygrali Anna i Paweł Nawrot.
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II konkurs na „Najlepszą Sałatkę ZE SŁONECZNIKIEM”,
do którego zgłoszono 7 sałatek, wygrała Katarzyna Borek. Konkurs
fotograficzny pt: „ja ZE SŁONECZNIKIEM” wygrały siostry Wiktoria
i Nikola Borek, które otrzymały największą liczbę głosów.

Komisja degustacyjna jednogłośnie najlepszą sałatką wybrała
sałatkę autorstwa p. Katarzyny Borek

Kino pod chmurką
Pierwszy pokaz Kina Letniego organizowany przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej już za nami... Kino kojarzy
nam się zazwyczaj z dużą salą kinową, nic bardziej mylnego, 20 sierpnia br., po raz pierwszy przy pałacu w Jerzmanowej
mieliśmy przyjemność wziąć udział w seansie kina wyjątkowego, bo plenerowego.

Pogoda na szczęście dopisała – nie padało a przygodę z kinem pod gwiazdami rozpoczęła projekcja dwóch filmów „Agentka”
oraz „Most Szpiegów”. Seans trwał od godziny 21.30 do późnych
godzin nocnych. Kolejny seans w ramach letniego kina pod
gwiazdami miał miejsce 3 września od godziny 21.30 w Jaczowie.

Widzowie mieli okazję obejrzeć komedię kryminalną „Kingsman:
Tajne służby oraz dramat wojenny „Obrońcy Skarbów”. Letnie noce z kinem były doskonałą okazją na spędzenie wieczoru, w gronie
przyjaciół, rodziny. Idealny moment na relaks po ciężkim tygodniu pracy
i ciekawa propozycja na spędzenie wolnego czasu.
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Wieści szkolne

Pierwszy
dzwonek
Początek września dla wszystkich uczniów w naszym kraju zawsze oznacza to samo – koniec wakacji
i rozpoczęcie nauki w nowym roku szkolnym. 1 września we wszystkich jerzmanowskich szkołach
odbyły się uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2016 / 2017.
W uroczystościach udział wzięli
uczniowie, rodzice, zaproszeni goście oraz
Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba
i Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz
Kozakowski. Wójt złożył wszystkim
nauczycielom i pracownikom oświaty
najserdeczniejsze
życzenia
spokojnej
i satysfakcjonującej pracy oraz wielu
sukcesów. Natomiast wszystkim uczniom,
a w szczególności tym, którzy w bieżącym
roku rozpoczynają naukę w szkole, życzył
osiągania jak najlepszych wyników
w zdobywaniu wiedzy, rozwijania swoich
umiejętności zainteresowań.
Wyraził radość z tego, że wszyscy
uczniowie szczęśliwie i bezpiecznie wrócili
z wakacji.
Rozpoczęcie
roku
szkolnego było również okazją do wręczenia
przez Wójta Gminy aktów nadania
stopnia
awansu
zawodowego
dla
pięciu nauczycieli. Z rąk Wójta akty te
otrzymali: Barbara Tuczyńska i Wiktor Sawka ze Szkoły Podstawowej
w Jerzmanowej na stopień nauczyciela dyplomowanego oraz Anna

Kardasz, Edyta Porosło i Emilia Hajek-Furyk ze Szkoły Podstawowej
w Jaczowie na stopień nauczyciela mianowanego.

„Arystoteles mówił, że matematyka jest miarą wszystkiego, dlatego poświęcaF U N D A C J A my jej dużo uwagi, zdając sobie sprawę, że uczy ona myślenia, ułatwia rozumowanie, rozwija wyobraźnię. Nie jest to jednak wiedza prosta, ale na pewno
łatwiej ją przyswajać podczas ciekawych i atrakcyjnych zajęć” – taka idea towarzyszy projektowi Fundacji Polskiej Miedzi pn. „Miedziana Szkoła MatemaP O L S K A M I E D Ź
tyczna”, w której biorą udział uczniowie z jerzmanowskich szkół podstawowych.
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Narodowe Czytanie „Quo vadis”

3 września po raz piąty odbyło się Narodowe Czytanie, tym razem „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza
pod patronatem pary prezydenckiej. Książkę czytano w ponad 2 tys. miejsc w Polsce i za granicą. Do
akcji włączyła się również Gmina Jerzmanowa!
2 września prawie 130 uczniów
z Gimnazjum w Jerzmanowej czytało wybrany
fragment tekstu „ Quo Vadis”. Jak sami mówią
nie było łatwo, ale dali radę!

Biblioteka Szkolna oraz Biblioteka
Publiczna w Jerzmanowej wspólnie włączyły
się w Narodowe Czytanie 3 września. Pani
Patrycja przeprowadziła zajęcia w bibliotece
publicznej, natomiast pani Basia Tuczyńska
udała się z książką w teren. Czytali wszyscy:
strażacy, rowerzyści, dorośli i dzieci. Czytał
pan Wiktor Sawka, a towarzyszył mu Wójt
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

Miedziane szkoły matematyczne

Główne cele projektu to: podniesienie poziomu wiedzy
matematycznej wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, przekonanie uczniów, że matematyka nie jest
złem koniecznym, a jest prawdziwą „królową nauk”, przywrócenie pamięci o wybitnych, światowej sławy matematykach potocznie nazywanych „polską szkołą matematyczną” i „lwowską szkołą

www.jerzmanowa.com.pl

matematyczną”, stworzenie dodatkowych, pozalekcyjnych zajęć
w ciekawej formie; pokazanie młodym ludziom zalet „ścisłej” ścieżki edukacyjnej.
Dzięki wsparciu Fundacji uczniowie z naszych szkół podniosą
swój poziom wiedzy z matematyki a co za tym idzie da im to perspektywy
na dalszy rozwój.

5 września do akcji włączyła się
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza.
Fragmenty dzieła Sienkiewicza, na lekcjach
w klasach III-VI, czytała pani dyrektor,
nauczyciele poloniści oraz nauczyciel bibliotekarz. Przypomnijmy, że 6 maja br. to
właśnie Oni pobili rekord Polski w czytaniu
fragmentu utworu Henryka Sienkiewicza przez
największą grupę osób jednocześnie!

Wiktor Sawka i Patrycja Lenart czytają uczestnikom II Rajdu Rowerowego w Jerzmanowej

Nowy rekord Polski z czytaniu fragmentu utworu Henryka Sienkiewicza przez jak
największą grupę osób jednocześnie wynosi
aktualnie 169!

Wymiana dzieci i młodzieży strażackiej
Więź partnerska łącząca Gminę Jerzmanowa z niemiecką Gminą Rietz-Neuendorf trwa już od 15 lat.
W 2001 roku obie gminy podpisały akt partnerstwa zakładający rozwój wzajemnej współpracy, określonej w formie przedsięwzięć wspierających i umacniających pomyślny postęp: gospodarczy, kulturalny,
sportowy i wychowawczo-edukacyjny obydwu stron.
W ramach tej współpracy Gmina RietzNeuendorf co roku organizuje obóz młodzieżowy,
na który zaprasza dzieci z naszej gminy. Tym razem
obóz trwał od 15 do 17 lipca. Uczestniczyło w nim
dziesięcioro młodych osób z Gminy Jerzmanowa
wraz z opiekunami. Wymiana ta stanowi świetną
platformę kontaktów i poznawania się kultur dla
dzieci i młodzieży partnerskich gmin. Pogoda
i dobry humor wszystkim dopisały. Uczestnicy obozu
zadowoleni i wypoczęci wrócili do swoich domów
z nadzieją na udział w obozie w przyszłym roku.
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Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
W sobotę 25 czerwca 2016 r. w upalnym słońcu na boisku sportowym w Jerzmanowej odbyły
się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. W zmaganiach z czasem udział wzięło 10 drużyn,
w tym 2 kobiece i 3 młodzieżowe. Zawody
przeprowadzono w 2 konkurencjach – sztafeta
z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.
Najlepszy czas łączny uzyskała OSP Smardzów. Wynik ten
uplasował jednostkę na pierwszym miejscu w gminie, wyprzedzając o 2
sekundy drużynę OSP Jaczów. Na trzecim miejscu uplasowała się OSP
Bądzów.
Wyniki zawodów prezentują się następująco:
Męskie drużyny pożarnicze:
1. OSP Smardzów
2. OSP Jaczów
3. OSP Bądzów
4. OSP Jerzmanowa
5. OSP Kurów Mały
Kobiece drużyny pożarnicze:
1. KDP Smardzów
2. KDP Jaczów
Młodzieżowe drużyny pożarnicze (do lat 14):
1. MDP Jaczów
2. MDP Jerzmanowa
Młodzieżowe drużyny pożarnicze (pow. lat 14):
1. MDP Smardzów

Zwycięska drużyna OSP Smardzów

Na zakończenie zawodów wszystkim drużynom, które
startowały w zawodach Wójt Gminy Jerzmanowa a zarazem Prezes
Zarządu Gminnego ZOSP RP wręczył dyplomy oraz nagrody pieniężne.
Chłopcy z drużyn młodzieżowych otrzymali pamiątkowe medale.
Najlepsza drużyna ze Smardzowa otrzymała nowy puchar
ufundowany przez Wójta Gminy Jerzmanowa. Poprzedni puchar
przeszedł na własność jednostki w Smardzowie po trzykrotnym z rzędu
zwycięstwie w zawodach. Drużyny Pożarnicze, które zajęły trzy pierwsze
miejsca w kategorii męskich drużyn pożarniczych otrzymały tłumice
zasponsorowane przez Strefę 998.

Strażacy z OSP Jaczów najlepsi
w V edycji Siekierezady
2 lipca na polanie w Grochowicach odbyła się jubileuszowa V edycja Siekierezady w ramach
tegorocznej Stachuriady. Po raz pierwszy wzięli
w niej udział nasi strażacy z OSP Jaczów
reprezentujący Gminę Jerzmanowa.
Drużyna w składzie: Adrian Kuczyński – dowódca, Krystian
Kuczyński, Piotr Kurek, Łukasz Gumienny, Leszek Dubienko i Adam
Bielski najlepiej poradziła sobie w konkurencjach rzucania toporem,
rąbania pala oraz na torze przeszkód z wodą. W pokonanym polu
zostawili OSP Kotla, OSP Czerna i OSP Ruszowice. Oprócz pucharu
i nagrody finansowej za I miejsce otrzymali główną nagrodę – siekierę
na pamiątkowej tablicy.
Wyzwanie w rzucie toporem podjęli również wójtowie gmin
Kotla i Jerzmanowa oraz Nadleśniczy Głogowa i posłanka Ewa Drozd.
Bezkonkurencyjny okazał się nasz Wójt Lesław Golba.
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Informacje sportowe

Turniej o Puchar Lata 2016
rozstrzygnięty!
Tegoroczny Turniej o Puchar Lata 2016 odbył się 7 sierpnia w Jaczowie. Po kilkugodzinnych zmaganiach główną nagrodę zdobył gospodarz turnieju Wiejski Klub Sportowy
„Dragon” Jaczów.
Impreza jest przede wszystkim podziękowaniem dla klubów
sportowych działających w Gminie Jerzmanowa za krzewienie sportu,
integrację mieszkańców, kształtowanie postaw i charakterów młodych
ludzi, a także promocję Gminy Jerzmanowa.
Cztery drużyny walczyły nie tylko o puchar lecz również o
główną nagrodę ufundowaną przez Wójta Gminy Jerzmanowa Lesława
Golbę w postaci bonu o wartości 2.000 zł na zakup sprzętu sportowego.

Po kilkugodzinnych zmaganiach zdobył ją Wiejski Klub Sportowy
„Dragon” Jaczów.
Statuetka dla Najlepszego bramkarza powędrowała do Roberta
Gabrysza z „Perły” Potoczek, a najlepszym zawodnikiem okazał się
Przemysław Kasprzyk reprezentujący „Sokół” Jerzmanowa. Zawodnicy
w nagrodę otrzymali bony o wartości 150 zł na zakup sprzętu sportowego.

WYNIKI TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ
O PUCHAR LATA:
I miejsce – WKS „Dragon” Jaczów
II miejsce – KS „Łagoszowia” Łagoszów Mały
III miejsce – GKS „Sokół” Jerzmanowa
IV miejsce – LZS „Perła” Potoczek

„Tour de Jerzmanowa” czyli II Rajd
Rowerowy w Jerzmanowej
3 września 2016 r. w Jerzmanowej odbył się II rajd rowerowy
pod hasłem „Jeździmy bo lubimy” po lesie obiszowskim, którego
organizatorami byli: Sołectwo Jerzmanowa oraz Gminne Centrum
Kultury w Jerzmanowej. Była to już druga tego typu impreza, której
celem była popularyzacja aktywnego wypoczynku, upowszechnianie
kolarstwa jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, integracja
społeczności lokalnej.
Chętnych do udziału w rajdzie nie brakowało – wzięło w nim
udział blisko 60 osób. Po zakończonym rajdzie wszyscy uczestnicy mieli
zapewniony posiłek, napoje i ciasto.
Na mecie rajdu organizatorzy zapewnili liczne atrakcje. Były
m.in. dmuchańce dla najmłodszych, przejażdżka starym motocyklem
oraz pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej. Była to iście rodzinna
i rekreacyjna impreza.
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KALEJDOSKOP
WYDARZEŃ
6 listopada 2016 r.

Koncert zaduszkowy w Jerzmanowej

11 listopada 2016 r.

V Bieg Gęsi w Jerzmanowej

25 listopada 2016 r.

3 grudnia 2016 r.

Spotkanie Mikołajkowie w Jaczowie
i w Jerzmanowej

7 grudnia 2016 r.

Wieczerza Wigilijna w Kurowicach

17 grudnia 2016 r.
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