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Zasłużeni 

PONAD 735 TYS. 
NA REMONT DACHU

WiOSNA W iNWESTYCjACH

dla Gminy jerzmanowa
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Osiem samorządów nie dotrwało do końca rokowań, zadowa-
lając się niższymi cenami, które zaproponowała im spółka już na samym 
początku rozpoczęcia negocjacji. Gmina Jerzmanowa znalazła się w gronie 
12 samorządów, które postanowiły zawalczyć o większe obniżki. 

– Ostanie negocjacje, w których uczestniczyliśmy w ostatnich tygo-
dniach ubiegłego roku, przyniosły obniżenie stawki serwisowej za jeden punkt 
świetlny z 32,50 zł na 29,38 zł. Dzięki temu oszczędności w skali roku 2017 
wyniosą ponad 35 tysięcy zł – informuje Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.  

Gmina Jerzmanowa niezmiennie dba  
o poprawę estetyki wyglądu wsi. W związku z cią- 
głymi problemami zaśmiecania niektórych 
Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komu-
nalnych w 2016 roku została podjęta decyzja  
o zamontowaniu kamer monitorujących przy naj-
bardziej zaśmieconych PSZOK-ach. Na terenie 
gminy zainstalowane zostały dwie mobilne ka-
mery, dzięki czemu można je przenosić na teren 
PSZOKów, gdzie potrzebny jest monitoring. Kamery 
nagrywają materiał z terenu danego PSZOKa 24 h/
dobę i przesyłają go na bieżąco do Związku Gmin 
Zagłębia Miedziowego. Każdy fakt zaśmiecania 
Osiedlowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpa-

dów Komunalnych jest odnotowywany i wraz ze 
zdjęciem zdarzenia zgłaszany na policję. W 2016 r.  
trzykrotnie sprawa zaśmiecania PSZOKa została 
zgłoszona na Policję. W dwóch przypadkach 
sprawcy zostali ukarani mandatem. Podobnie  
w 2017 r., gdzie dotychczas zgłoszono trzy sprawy 
na Policję z czego już jedna osoba została ukarana 
mandatem. Podstawa prawna do ukarania osób 
zaśmiecających PSZOKi to art. 145 Ustawy Kodeks 
Wykroczeń (Dz. U. 2015.1094 z późn. zm.) „Kto 
zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla 
publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, 
ogród, trawnik lub zieleniec podlega karze grzywny 
do 500 zł albo karze nagany”.

Zmiany dotyczą głownie zasad udostępniania świetlic. W aktu-
alnie obowiązującym zarządzeniu doprecyzowano kwestię związaną z re-
zerwacją terminów najmu. Termin najmu świetlicy wiejskiej będzie można 
zarezerwować telefonicznie lub mailowo. W terminie 7 dni od dnia rezerwacji 
osoba zainteresowana najmem będzie musiała złożyć stosowny wniosek, 
podpisać umowę najmu oraz wpłacić zadatek wartości 30% należnej opłaty 
stałej. W zarządzeniu doprecyzowano kwestię pierwszeństwa najmu świetlic 
wiejskich. Obowiązuje ona w przypadku uroczystości komunijnych oraz 
zabaw andrzejkowych i sylwestrowych. Pierwszeństwo najmu w przypadku 
uroczystości komunijnych posiadają mieszkańcy gminy Jerzmanowa, którzy 

wystąpią z wnioskiem o najem w terminie 1-30 kwietnia w roku poprzedzającym 
te uroczystości. W przypadku zabaw andrzejkowych i sylwestrowych pierw-
szeństwo najmu posiada społeczność zamieszkała na terenie działania świetlicy 
wiejskiej, deklarująca udział w zabawie i reprezentowana przez co najmniej 20 
osób zamieszkałych na tym terenie. W przypadku tej rezerwacji społeczność 
musi być reprezentowana przez wybranego organizatora, który złoży wniosek 
nie później niż 30 dni przed planowaną zabawą.

Do zarządzenia wprowadzono szablon wniosku o najem oraz wzór umowy 
najmu, która szczegółowo reguluje obowiązki stron tj. najemcy i GCK. Zarządzenie nie 
wprowadziło zmian w opłatach związanych z najem świetlic wiejskich.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.160.2016 Wójta Gminy Jerzmanowa z dnia 19 grudnia 2016 r., 
od dnia 2 stycznia 2017 r. obowiązuje nowy czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa.

 poniedziałek, wtorek, czwartek 7:15 - 15:15 
 środa 7:15 - 16:15 
 piątek 7:15 - 14:15 

UWAGA! NOWE GODZINY PRACY 
URZĘDU GMINY

Taniej za oświetlenie  
– sukces w negocjacjach

Sprawcy zaśmiecania karani!

Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz  
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2017 roku

Miejscowości Data wystawienia Data odbioru
Jerzmanowa, Kurów Mały, Smardzów, Jaczów 29.03.2017 (środa) 30.03.2017 (czwartek)

Golowice, Bądzów, Potoczek, Zofiówka, Gaiki, 
Maniów, Łagoszów Mały, Modła, Kurowice 30.03.2017 (czwartek) 31.03.2017 (piątek)

Nowy regulamin najmu  
świetlic wiejskich

Jesienią 2016 r. Gmina Jerzmanowa, wspólnie z 20 dolnośląskimi gminami, przystąpiła 
do negocjacji cen za utrzymanie publicznego oświetlenia z dostawcą energii firmą Tauron. 

Informujemy, że zmianie uległo zarządzenie w sprawie zasad 
najmu świetlic wiejskich administrowanych przez GCK w Jerzmanowej

Wesołego Alleluja!
Pogody w sercu i radości płynącej
ze Zmartwychwstania Pańskiego,

a także zadowolenia w każdy nadchodzący dzień.
Niech te święta, pełne nadziei i wiary, 

radosnych i rodzinnych spotkań przy wielkanocnym stole
przyniosą wszystkim zadowolenie i wiarę w innych ludzi.

Niech szczęście kwitnie w każdym domu
– tu w naszej gminie, w kraju, i tam gdzieś daleko,

gdzie rzucają nas ludzkie losy.

Życzenia Radosnych Świąt Wielkanocnych wypełnionych
słońcem i nadzieją budzącej się do życia wiosny składa

życzy Wójt Gminy Jerzmanowa
Lesław Golba

wraz z pracownikami
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PORZĄDEK WOKÓŁ PAŁACU

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w formule 
zaprojektuj-wybuduj z podziałem na części

W Gaikach ruszy budowa świetlicy wiejskiej

Zadanie podzielone zostało na dwie części: Część 1 - 
„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie budowy chodnika 
w m. Jaczów wraz z przejściem dla pieszych”  

Część 2 – „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w zakresie 
budowy chodnika w m. Jerzmanowa wraz z wykonaniem oświetle- 
nia drogowego”.

Na działce przeznaczonej pod budo- 
wę świetlicy wiejskiej w Gaikach zlikwidowa- 
no słup energetyczny i napowietrzną linię 
energetyczną. W jej obrębie została ułożona 
linia kablowa. – Zgodnie z obietnicą złożoną 
mieszkańcom, podjąłem decyzję budowy kolej-
nej nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Nowa inwe-
stycja stanie się miejscem spotkań, zarówno dla 

najmłodszych jak i starszych mieszkańców 
sołectwa – powiedział Wójt Gminy Jerzmanowa 
Lesław Golba i dodał – nowoczesna i przestron- 
na świetlica spełni oczekiwania tego dynamicznie 
rozwijającego się sołectwa. Jeśli wszystko pójdzie 
zgodnie z planem procedura przetargowa rozpocz-
nie się na przełomie maja i czerwca, a zakończenie 
inwestycji nastąpi w 2018 roku – zakończył Wójt.

Modernizacja została rozłożona na  
dwa etapy, pierwszy to głównie prace 
budowlane, a także założenie instalacji m.in. 
elektrycznej, sanitarnej, wodociągowej, insta- 
lacji centralnego ogrzewania. W tym roku 
będą m.in. kładzione płytki, malowane 

ściany, ocieplona zostanie elewacja. W nowej 
świetlicy pojawią się też udogodnienia dla 
osób niepełnosprawnych m.in. łazienka oraz 
podjazd. Świetlica i szatnia powinny być 
gotowe do użytkowania przez mieszkańców we 
wrześniu tego roku.

W ubiegłym roku przebudowano dwa 
mostki na cieku wodnym Sępolno w Jaczowie. 
Przypomnijmy, że w ramach tego zadania wy-
remontowano przyczniki, wymieniono płyty 
betonowe, a także zamontowano nowe barierki 
nawiązujące do poprzednich. W tym roku przy-
szedł czas na kolejny, tym razem duży most 
znajdujący się u zbiegi ulic Głównej i Szkolnej 

nieopodal kościoła. Most ma długość 28m i jak  
pokazały ekspertyzy jest w bardzo złym 
stanie technicnym. Środki przeznaczone na tą 
inwestycje zostały już wprowadzone do budżetu, 
a w niedługim czasie zostanie uruchomiona 
procedura przetargowa. Prace budowlane oraz 
zamknięcie ulic spowoduje uciążliwości dla 
mieszkańców, za co z góry przepraszamy.

W najbliższym czasie zostanie ogło- 
szony przetarg na budowę drogi na ul. Kwiatowej 
w Jaczowie. Roboty obejmą wykonanie na-
wierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z bu- 

dową zjazdów do posesji, budową chodników 
oraz budową sieci kanalizacji deszczowej i linii 
elektroenergetycznej oświetleniowej wraz z mon-
tażem słupów oświetleniowych.

Od połowy lutego na terenie Gminy 
Jerzmanowa rozpoczęły się prace polegające 
na budowie światłowodowych linii i przyłączy 
telekomunikacyjnych umożlwiających dostęp 
do szerokopasmowego Internetu. Inwestycja jest 
realizowana w ramach rządowego Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji 
powstanie nowoczesna infrastruktura tele-
komunikacyjna, która umożliwi operatorom 
telekomunikacyjnym świadczenia najwyższej 
jakości usług w 8 miejscowościach naszej gminy: 

w Kurowicach, Modłej, Maniowie, Łagoszowie 
Małym, Bądzowie, Gaikach, Potoczku i w Jerzma-
nowej. Infrastruktura umiejscawiana jest w pa-
sach drogowych, a tam gdzie uwarunkowania 
terenowe na to nie pozwalają, na terenie działek nie 
drogowych. Inwestorem zadania jest Alias Sp. z o.o. 

Wnioskowana wysokość dofinansowania to 1,5 mln. zł. Gmina 
posiada dokumentację techniczną wraz z pozwoleniem na budowę. 
Zadanie obejmuje teren drogi gminnej ul. Letniej i Sierpniowej w Modłej. 
Stan istniejący nawierzchni jest zły, częściowo brak nawierzchni, brak 
chodników dla pieszych, wjazdów na posesję oraz zatok autobusowych. 
Inwestycja polegać będzie na przebudowie ul. Letniej wraz z rozbudową 
odwodnienia, wykonaniem chodników ze zjazdami na posesje, wy-
konaniem zatoki autobusowej i zjazdów na drogi boczne oraz przebudową 
skrzyżowania z ul. Sierpniową wraz z budową kanalizacji deszczowej. 
Przebudowa obejmuje jezdnię o szerokości 5,50 m i długości 872,65 m na 
ul. Letniej oraz 98,93 m i szerokości 5,00 m na ul. Sierpniowej. Chodniki 
o szerokości 2,00 m zostaną wykonane na całej długości drogi z kostki 
betonowej. W miejscach zbliżenia drogi do istniejących zabudowań, 

wykonane zostaną opaski bezpieczeństwa o szerokości 0,50 m. W ciągu 
ul. Letniej wykonana zostanie zatoka autobusowa o szerokości 3,00 m  
i długości peronu 20,00 m. Ze względu na różnicę wysokości planowanych 
nawierzchni i istniejącego terenu, wykonana zostanie palisada beto-
nowa o długości 309,69 mb i grubości 20 cm. Odwodnienie jezdni 
odbywać się będzie poprzez układ spadków poprzecznych i podłużnych 
odprowadzających wody do nowo wykonanego oraz istniejącego systemu 
kanalizacji deszczowej, poprzez ścieki i wpusty uliczne. Wykonane zostaną 
dwa odcinki nowej kanalizacji deszczowej. Na ul. Letniej ciąg o długości 
264,98 m i średnicy 400-315 odprowadzający wody do istniejącego kanału 
kd600 oraz na ul. Sierpniowej o długości 57,95 m i średnicy kanału 400. 
Pozostałe wpusty zostaną włączone w istniejące kanały deszczowe poprzez 
nowo wykonane studnie na istniejącym kanale deszczowym.

WIOSENNE INWESTYCjE

Letnia i Sierpniowa  
w Modłej do remontu!

Trwa budowa nowej świetlicy wiejskiej 
w Łagoszowie Małym wraz z szatnią sportową

Kolejny most na Sępolnie do remontu

Budowa ul. Kwiatowej w jaczowie

Budowa szerokopasmowego Internetu
Trwa budowa nowego parkingu  
przy SP jerzmanowa

Pozyskane środki na e-usługi 
w ramach RPO WD 2014-2020

Zakwitły już pierwsze wiosenne kwiaty, a więc nadeszła pora na rozpoczęcie sezonu inwestycyj- 
nego. Właściwie nie będzie przesadą stwierdzenie, że sezon ten trwa już w najlepsze, bo choć prace 
„w terenie” jeszcze się nie rozpoczęły, to w jednych przypadkach trwają procedury przetargowe, 
w innych – zostali już wyłonieni wykonawcy, a nawet podpisywane są umowy. Oto krótki przegląd 
ważniejszych działań inwestycyjnych aktualnie realizowanych w Gminie Jerzmanowa.

W lutym br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Dolnośląskiego Pan Wójt Lesław Golba oraz Pani Skarbnik 
Danuta Bednarz parafowali umowę na dofinansowanie powyższej 
operacji. Całkowita wartość projektu opiewa na sumę 408 360,00 zł. 
Dofinansowanie obejmie 85% kosztów kwalifikowalnych co da nam 
kwotę 345 015,00 zł. Realizacja projektu będzie wpływać pozytywnie 

na rozwój przedsiębiorczości oraz sprzyjać integracji mieszkańców 
i poprawie jakości życia na terenie gminy Jerzmanowa. W ramach 
projektu stworzony zostanie internetowy system obsługi mieszkańca,  
w którym znajdą się: portal podatkowy, portal mieszkańca, zintegrowany 
Biuletyn Informacji Publicznej. Ponadto Urząd zostanie wyposażony  
w stanowisko Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanego.

Rodzice dowożący swoje dzieci do szkoły oraz pracownicy 
nie będą już więcej musieli przejmować się brakiem wolnego miejsca 
na parkingu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Jerzmanowej. Na 
dobre trwa budowa nowego parkingu na 41 miejsc, który skomunikowany 
będzie zarówno z ul. Głogowską jak i ul. Ogrodową. Parking będzie oświe-
tlony. Wykonawcą inwestycji jest Spółka Pro-Infra z Jerzmanowej.

– Inwestycja uzyskała dofinansowanie w ramach 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2014-2020. Szacowana 
wartość projektu to blisko 3 mln zł. – informuje Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

Gmina Jerzmanowa w celu zapewnienia swoim mieszkańcom dostępu do szerokiego zakresu 
wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przystąpiła do realizacji 
projektu pn. „E-usługi publiczne w Urzędzie Gminy Jerzmanowa” współfinansowanego z Re- 
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Trwa procedura przetargowa na zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 329 w formule 
zaprojektuj-wybuduj z podziałem na części”. Formuła „Zaprojektuj-wybuduj” umożliwia projektowanie 
pod konkretnego dostawcę, uwzględnianie rozwiązań konstrukcyjno-montażowych, w których dana 
firma się specjalizuje i do których jest najlepiej przygotowana, a także wdrażanie innowacyjnych 
technologii, ponadto pozwala zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze.

Prace ruszyły jesienią ubiegłego roku a już widać jak nowy budy-
nek będzie wyglądał. Stoją nowe mury i jest już dach.
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Kulig był świetną frajdą dla dzieci i dorosłych, którzy skorzystali z zaproszenia GCK. Niezapomniane wrażenia dostarczył oczywiście 
przejazd saniami w końskim zaprzęgu. Towarzyszyły mu zimowa aura, malowniczy las, dzwoneczki sań, radosne okrzyki uczestników kuligu,  

a także pochodnie, które oświetlały drogę podczas szarówki. Po zakończonej sannie każdy 
mógł ogrzać się przy ognisku i poczęstować gorącą herbatą. Zimową przygodę dopełniły 
pieczone na ognisku kiełbaski, które wyjątkowo smakowały na mrozie. 

– Marzy mi się zorganizowanie nocnego kuligu dla dorosłych – mówi Pani Dyrektor GCK 
w Jerzmanowej Barbara Reszczyńska. 

Gminne Centrum Kultury serdecznie dziękuje Strażakom z OSP w Jerzmanowej za 
pomoc i wsparcie techniczne podczas organizacji kuligu oraz chłopakom ze Stowarzyszenia 
Hodowców i Miłośników Koni „Koń i Człowiek” w Jakubowie, dzięki którym możliwy był 
koński kulig.

Źródło: GCK Jerzmanowa 

Uroczystości w WDK w Jaczowie poprowadziła dyrektor Barbara 
Reszczyńska, która przywitała uczestników spotkania oraz zaproszonych 
gości m.in. Wójta – Lesława Golbę, Przewodniczącego Rady Gminy  
– Tadeusza Kozakowskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Jerzego  
Wolskiego, Prezesa OSP w Jaczowie – Józefa Przebiędę, Dyrektora Szkoły 
Podstawowej – Wiolettę Olejnik, Przewodniczącą KGW – Marię Słomianą.

Podczas wieczoru dużo uwagi poświęcono Zespołowi 
Folklorystycznemu JACZOWIACY, który jest wizytówką gminy i kultu-
rowym skarbem Jaczowa. Prezentacja, którą przygotowała dyrektor o historii, 
dorobku oraz zasługach Zespołu przeplatana była występami artystycznymi, 
wśród których przeważały kolędy i pastorałki w wykonaniu grupy dziecięcej 
i dorosłych członków Zespołu. Podczas spotkania wspominano także 
powojenne czasy powstania JACZOWIAKÓW, spisane przez założycielkę 
Zespołu śp. Michalinę Hankiewicz i wydane w tomiku „Pamiętniki, relacje  

i wspomnienia osad-
ników rejonu obecnej 
Gminy Jerzmanowa 
(część druga)” autor- 
stwa Marka Roberta 
Górniaka. Niespo-
dzianką dla członków 
Zespołu była muzyczna 
dedykacja w wykonaniu 
uczennic Szkoły Pod-

stawowej w Jaczowie, załączona do życzeń i podziękowań przekazanych 
Zespołowi przez opiekuna dzieci – p. Katarzynę Mońkę. 

Miłym akcentem uroczystości były życzenia dla Babć i Dziadków, 
których wśród sympatyków Zespołu JACZOWIACY było wielu. Po ży-
czeniach Dyrektor GCK i Wójta Lesława Golby zaśpiewano tradycyjne STO 
LAT. Organizatorzy zadbali o sympatyczną atmosferę spotkania. Zabawę do 
późnych godzin wieczornych umilił poczęstunek przygotowany przez Panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Jaczowie i taneczne akordy w wykonaniu 
Łukasza Gumiennego z zespołu TEAM.

Źródło: GCK Jerzmanowa

Noworoczne Spotkanie Przyjaciół 
Zespołu „jaczowiacy”

„Pędzi, pędzi kulig...” w jerzmanowej
Prognoza pogody nie zawiodła i Gminne Centrum Kultury wykorzystało ostatni w styczniu mroźny, 
śnieżny dzień na zorganizowanie kuligu. Wszyscy chętni mieszkańcy, którzy mieli sanki i zechcieli 
aktywnie spędzić piątkowe popołudnie 20 stycznia zebrali się przy ul. Parkowej w Jerzmanowej. 
Zimowa sanna wiodła drogami przez urokliwy las.

Świetna muzyka, egzotyczny pokaz tanecznych rytmów oraz pełny parkiet tak w skrócie można opisać 
Bal dedykowany seniorom z gminy Jerzmanowa. Blisko 130 osób bawiło się w świetlicy w Kurowiach 
42a w sobotę (04.02) na „Balu Emeryta i Rencisty w Rytmach Rio de Janeiro”.

Noworoczne Spotkanie Przyjaciół Zespołu JACZOWIACY otworzyło tegoroczny cykl imprez 
organizowanych przez GCK. Sobotni wieczór (21.01) dedykowany był Zespołowi, jego sympatykom 
oraz Babciom i Dziadkom.

Seniorzy bawili się  
w rytmach Rio de janeiro! 

Po raz pierwszy bal zorganizowano wieczorem i pomysł ten 
przypadł do gustu seniorom, o czym świadczyła niezmienna frekwencja 
do końca imprezy. Nie mogło być inaczej. Gminne Centrum Kultury 
zadbało o wykwintny poczęstunek i moc atrakcji. Do karnawału w Rio  
de Janeiro nawiązywała dekoracja sali, a wśród niej balonowe girlandy 
i palmy. Namiastką brazylijskiej zabawy były występy profesjonalnych 
tancerek z poznańskiego Studia KG, które w przepięknych strojach 
zaprezentowały egzotyczne tańce. Gorące rytmy zachęciły seniorów do 
udziału w konkursach, za które można było otrzymać nagrody. Muzyczną 
obsługę zapewnił zespół FOTI, który starszymi szlagierami i muzyką 
biesiadną zadbał, by parkiet do końca był pełny. Bal zaszczycili swoją 
obecnością zaproszeni goście: Wójt Lesław Golba oraz wiceprzewodniczący 
rady gminy, Jerzy Wolski. Po raz pierwszy na zaproszenie GCK w imprezie 
wzięli udział przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów  
i Inwalidów w Głogowie. Jego przewodniczący Andrzej Adamek chwalił 
inicjatywę i był zachwycony rozmiarem imprezy. W balu uczestniczyli także 
seniorzy z zaprzyjaźnionej gminy Rietz-Neuendorf. 8-osobowa delegacja 
przekazała jerzmanowskim seniorom kosz słodyczy oraz ciepłe słowa 

od burmistrza Olafa Klemperta, który z przyczyn zdrowotnych nie mógł 
przybyć na imprezę. Tradycyjnie podczas balu wybrano królewską parę. 
Jury podczas imprezy obserwowało wyczyny na parkiecie i ….decyzja była 
bardzo trudna, ponieważ wszyscy bawili się doskonale. Ale ktoś musiał być 
najlepszy… Królową balu została p. Józefa z Modłej, a królem p. Zigbert  
z Rietz-Neuendorf. Królewską parę koronowali wójt Lesław Golba  
i dyrektor GCK Barbara Reszczyńska. 

Podobnie jak w roku poprzednim imprezie towarzyszyła wystawa 
prac wykonanych przez uczestniczki zajęć „Lubię tworzyć”. Podziwiać a tak-
że zakupić można było biżuterię, cekinowe zwierzątka, szyte z materiału 
kurki, wielkanocne wyroby i całe mnóstwo innych, cieszących oko gadżetów. 

GCK serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji balu Stowa-
rzyszeniu MODŁA NASZ DOM, zespołowi gastronomicznemu, obsłudze 
medycznej oraz autorkom prac, które zgodziły się przekazać swoje rę-
kodzieło na wystawę.

    Źródło: GCK Jerzmanowa

Królewska para p. Józefa z Modłej i p. Zigbert z Rietz-Neuendorf

Ponad 735 tysięcy dofinansowania na 
remont dachu Pałacu w jerzmanowej
Projekt pn. „Rewitalizacja Pałacu w Jerzmanowej etap I – Remont dachu oraz uporządkowanie 
działki” będący przedmiotem wniosku, który Gmina Jerzmanowa złożyła w maju 2016 roku, 
znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej i uzyskał rekomendowaną wartość dofinansowania  
w kwocie 735.715,58 zł na prace związane z remontem dachu XVI-wiecznego pałacu. 

Zadanie zostanie dofinansowane w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.3 Dziedzictwo kulturowe, 
Poddziałanie 1 OSI – 4.3.1 Dziedzictwo kulturowe – konkursy horyzontalne 
– nabór na OSI. W ramach zadania zostanie wykonana rozbiórka pokrycia 
dachowego, naprawa uszkodzonych elementów, wzmocnienie, uzupełnienie 
oraz naprawa uszkodzonych drewnianych elementów więźby dachowej. 
Elementy konstrukcyjne nadpalone w czasie pożaru zostaną wymienione i 
uzupełnione – więźba zostanie uporządkowana, wyprostowana zostanie połać 
dachowa, zlikwidowane zostaną nadmierne ugięcia krokwi w płaszczyźnie 
dachu, wykonany zostanie pas nadrynnowy i pas nad belką mansardową, 
zostaną wykonane systemowe rynny z blachy cynkowo tytanowej na hakach 
mocowanych do krokwi. Zamontowane zostanie brakujące okno dachowe. 
Pozostałe okna zostaną wyremontowane i uzupełnione. Belka mansardowa 
profilowana zostanie uzupełniona i wymieniona, oraz zaimpregnowana.  
Również lukarny mansardy zostaną wyremontowane. Zabezpieczone 
zostaną ościeżnice skrzynkowe okien. Wykonane zostanie nowe systemowe 
pokrycie dachu z dachówki ceramicznej karpiówki w łuskę układanej na 
sucho. Dachówki będą w kolorze naturalnej czerwieni cegły. 

– Miło mi jest poinformować, że pozyskaliśmy środki, które 
pokryją 85% wartości prac związanych z odbudową dachu Pałacu  
w Jerzmanowej. Wartość inwestycji zgodnie z kosztorysem inwestorskim 
to kwota 865 941,35 zł,  z czego ponad 735 tys. zł pochodzić będzie  
z funduszy europejskich. To ogromny sukces! – komentuje wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba. 
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Pani Karolina urodziła się 15 
stycznia 1922 roku w Gołuchowie (dawne 
województwo kieleckie). W wieku 18 lat 
została wysłana na przymusowe roboty do 
Niemiec. W 1945 roku wracając z Niemiec 
zatrzymała się w pałacu w Jerzmanowej gdzie 
poznała swojego przyszłego męża – Feliksa 
Trębacza. Jeszcze tego samego roku wzięli ślub 

w Jakubowie. W Jerzmanowej pracowała we 
własnym gospodarstwie rolnym. Wychowała 
sześcioro dzieci, doczekała się dziesięcioro 
wnucząt i dziesięcioro prawnucząt.

Na pytanie jak się czuje, Pani Karolina 
odpowiada krótko – Dobrze jak na swój wiek. 
Z pewnością wpływ ma na to córka Zofia  
i wnuczka Marlena, które się nią opiekują. 

W ostatnią styczniową niedzielę 
odbyła się piękna uroczystość 90 urodzin 
Kazimierza Żydaczewskiego. Uroczystość zo- 
stała zorganizowana przez rodzinę w trakcie, 
której Pan Wójt wręczył Jubilatowi list 
gratulacyjny oraz prezent. 

Pan Kazimierz urodził się 30 stycznia 
1927 roku w miejscowości Białe. Jest jednym  
z pierwszych osiedleńców w Jaczowie, który całe 

życie pracował w rolnictwie. Pełnił funkcję sołtysa 
Jaczowa przez 5 kadencji. Od kiedy zamieszkał  
w Jaczowie działał w Ochotniczej Straży Pożarnej, 
gdzie przez 5 kadencji pełnił funkcję Prezesa OSP 
Jaczów. Na cześć i w uznanie Jego zasług dla OSP, 
ostatni a zarazem najnowszy w Gminie i powiecie 
samochód strażacki, został ochrzczony Jego 
imieniem – „Kazik”. Pan Kazimierz doczekał się 
4 dzieci, 13 wnuków i 9 prawnuków.

Czwartek 2 lutego, był niezwykle 
ważny dla mieszkanki Łagoszowa Małego 
Pani Anny Babirackiej. W tym dniu Pani Ania 
obchodziła swoje 95 urodziny. Jest bardzo 
pogodną osobą. Chętnie dzieli się wspomnieniami 
ze swojego życia, gdyż cieszy się bardzo dobrą 
pamięcią – Panu Wójtowi wyrecytowała nawet 
wierszyk: 

„Wstawaj rano, sypiaj twardo, 
Hartuj duszę, jadaj miernie, 
Z bólem łam się z młodu hardo, 

A dochowaj słowa wiernie. Ucz się słuchać, 
abyś umiał rozkazywać, gdy tak padnie. 
Ucz się pracy, byś zrozumiał, 
co tam leży w życiu na dnie. 
Ucz się milczeć, byś treściwie umiał 
w Niebo podnieść głosy.”

Dopisuje jej również dobry humor. 
Jej receptą na długowieczność i dobrą kondycję 
jest przede wszystkim radość z każdej chwili 
życia. Pani Ania doczekała się ośmioro wnucząt, 
sześcioro prawnucząt i jednego praprawnuka! 

W dniu 9 marca 2016r. Wójt Gminy 
Jerzmanowa – Lesław Golba złożył wizytę 
Panu Bronisławowi z Jaczowa. Radosnym 
powodem odwiedzin były 95 urodziny  
Pana Bronisława. 

Pan Bronisław urodził się w 1922 r.  
w Kołaczycach, niedaleko Jasła. Podczas 

wojny został wywieziony na przymusowe 
prace do Niemiec gdzie spędził 5 lat.  
Do Jaczowa przybył w 1949 roku. Pan Bro-
nisław od 50 lat jest członkiem Zespołu Jaczo-
wiacy! Czynnie uczestniczy we wszystkich 
występach i próbach zespołu. Doczekał się  
4 dzieci, 5 wnuków i 9 prawnuków.

Nasi jubilaci

95 urodziny Pani Karoliny Trębacz z jerzmanowej

90 urodziny Pana Kazimierza Żydaczewskiego z jaczowa

95 urodziny Pani Anny Babirackiej z Łagoszowa Małego

95 urodziny Pana Bronisława Włodarczyka z jaczowa

W myśl wprowadzonego zwyczaju odwiedzania „dziewięćdziesięciolatków”, Wójt Gminy 
Jerzmanowa Lesław Golba zawitał do kolejnych gminnych Jubilatów. Tym razem mieliśmy 
okazję spotkać się i porozmawiać z Panią Karoliną Trębacz, Panem Kazimierzem Żydaczewskim, 
Panią Anną Babiracką oraz z Panem Bronisławem Włodarczykiem. Od wielu lat jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie czyniła starania o przystąpienie 

jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki pomocy i wsparciu władz 
Gminy Jerzmanowa zyskała uznanie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

Zakończone zostały zebrania druhen i druhów strażaków z jednostek Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Na terenie gminy działa 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w tym dwie 
jednostki tj.: Jaczów i Jerzmanowa włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

OSP jaczów w Krajowym 
Systemie Ratowniczo-Gaśniczym!

Cykl zebrań strażackich 2017 
zakończony

Dzień 1 grudnia 2016 r. z pewnością zapisze się w pamięci i historii jednostki w Jaczo-
wie, albowiem to właśnie tego dnia wydano decyzję w sprawie włączenia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jaczowie do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W ramach KSRG OSP 
podejmować będzie działania zmierzające do ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne i medyczne. 
Terenem działania jednostki OSP włączonej do KSRG jest teren powiatu, w którym jednostka 
ma swoją siedzibę. Włączenie jednostki do KSRG możliwe było pod warunkiem spełnienia 
określonych wymagań z zakresu wyszkolenia strażaków a także dzięki wybudowaniu remizy oraz 
dzięki zakupowi nowego samochodu strażackiego i wyposażeniu jednostki w nowoczesny sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy co udało się zapewnić dzięki współpracy jednostki z Gminą Jerzmanowa. 
Jednostki OSP w KSRG są istotnym wsparciem działań ratowniczych Państwowej Straży Pożarnej. 
Stosunkowo gęsta sieć jednostek KSRG pozwala skrócić czas od przyjęcia zgłoszenia do momentu 
podjęcia działań ratowniczych. Wraz z włączeniem do KSRG zmienił się też obszar działań 
jednostek. Dotychczas jednostki działały głównie na terenie własnych gmin. Z chwilą włączenia 
do systemu terenem działania jest cały powiat, a w wyjątkowych sytuacjach województwo.
Przystąpienie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaczowie, już jako drugiej na terenie gminy 
Jerzmanowa, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyczyni się do sprawniejszego 
rozwoju jednostki, w związku z czym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa społeczności gminy Jerzmanowa i powiatu głogowskiego. 
– Niewątpliwie jest to ogromny sukces jaczowskich strażaków – mówił Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba gratulując strażakom podczas 
zabrania sprawozdawczego jednostki OSP Jaczów 21 stycznia 2017 r. oraz podczas styczniowej sesji Rady Gminy Jerzmanowa. 

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat życia  
w zdrowiu, pogody ducha oraz mnóstwa sił do pokonywania wszelkich trudności oraz samych radosnych chwil w gronie tros-
kliwych i życzliwych osób. Jest nam bardzo miło, że możemy wspólnie cieszyć się z osiągnięcia przez naszych mieszkańców  
tak wspaniałych jubileuszy. 

Na zebraniach poruszono wiele kwestii dotyczących 
funkcjonowania OSP oraz dokonano podsumowań za ubiegły rok, 
udzielono absolutoriów dla Zarządów Jednostek za rok 2016, podjęto 
plany działalności i plany finansowe na rok 2017. Jednostki OSP 
działające na terenie Gminy Jerzmanowa aktywnie uczestniczą w czynach 
społecznych na rzecz swojego środowiska. Do najczęściej wykonywanych 
prac należy zaliczyć organizację zawodów sportowo-pożarniczych, 
zabezpieczenie porządku podczas uroczystości gminnych oraz 
uczestnictwo z pocztami sztandarowymi podczas świąt państwowych, 
kościelnych i samorządowych. Druhowie systematycznie podnosili swoje 
kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Dzieci oraz młodzież 
wzięli udział w obozie strażackim organizowanym przez partnerską 
Gminę Rietz-Neuendorf. W minionym roku strażacy wyjeżdżali do 
pożarów lub miejscowych zagrożeń aż kilkadziesiąt razy ratując mienie  
i niejednokrotnie życie naszych mieszkańców jak i mieszkańców powia-
tu głogowskiego. Ochotnicza Straż Pożarna to wszechstronna formacja 
ludzi, oddanych idei bezinteresownego niesienia pomocy, która cieszy 
się ogromnym zaufaniem społeczeństwa. Aktywność, poświęcenie,  
a także historia którą tworzą druhny i druhowie z terenu naszej gminy  
są przykładem dla przyszłych pokoleń, wskazują jak należy postępować  
i co tak naprawdę jest w życiu ważne. Uczestniczący we wszystkich 

zebraniach Prezes Gminnego Oddziału ZOSP RP Lesław Golba  
dziękował naszym strażakom za wszystkie działania w 2016 r.,  
a w szczególności za ofiarną pomoc naszym mieszkańcom podczas 
ubiegłorocznych zalań i podtopień.

Zebranie strażackie w Jaczowie
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Sołtysi „Zasłużeni dla 
Gminy jerzmanowa”
W czwartek 9 marca br. w świetlicy wiejskiej w Maniowie odbyła się uroczysta sesja, na 
której po raz czwarty w historii Gminy Jerzmanowa nadano honorowy tytuł „Zasłużony 
dla Gminy Jerzmanowa”. Tytuł ten został przyznany jedenastu sołtysom, którzy mają 
wyjątkowe zasługi społeczne oraz aktywnie działali na rzecz rozwoju Gminy Jerzmanowa.

Zwyczaj honorowania zasłużonych dla Gminy 
Jerzmanowa ustanowiono w roku 2011, jednak w tym roku 
została wprowadzona istotna zmiana w naszym prawie 
lokalnym pozwalająca nadać tytuł „Zasłużonego” także 
osobom nieżyjącym. – Jest to o tyle istotne, że dzięki temu 
możemy przywrócić pamięć tych, którzy kiedyś pracowali  
i działali na rzecz naszej gminy zostawiając po sobie 
rzeczy ważne zarówno w sferze materialnej jak i ducho- 
wej. W dniu dzisiejszym tytułem „Zasłużony” uhono- 
rujemy sołtysów, którzy w swoich lokalnych społecz-
nościach, często jako powojenni pionierzy, tworzyli 
zręby wspólnoty sołeckiej. Wybierani przez mieszkańców 
i obdarzani zaufaniem pełnili te funkcje przez kilka 
kadencji. Zostawili po sobie w swoich sołectwach rzeczy, 
które służą do dziś kolejnym pokoleniom mieszkańców – 
mówił Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. W swoim 
przemówieniu nawiązał również do historii sołectwa i soł-
tysa, które są niemalże tak stare jak historia Polski. 

Po odczytaniu uzasadnienia do uchwały, radni jednogłośnie ją podjęli, po czym Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury, Sportu i Spraw 
Społecznych Pan Marek Witkowicz przestawił sylwetki osób uhonorowanych tytułem „Zasłużony”. Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowa 
Tadeusz Kozakowski wręczył akty nadania, a Wójt Gminy Lesław Golba pamiątkowe statuetki obecnym na uroczystości „Zasłużonym” natomiast 
rodzinom, których bliscy zostali odznaczeni pośmiertnie, kwiaty. A otrzymali je:

Na zakończenie Wójt Gminy nawiązał do Dnia Sołtysa, który 
obchodzony jest w Polsce 11 marca – Nieprzypadkowo dzisiejsza sesja 
odbywa się w przeddzień tego święta – powiedział życząc obecnym 
sołtysom by również doczekali się takiego wyróżnienia jakim jest tytuł 
„Zasłużony dla Gminy Jerzmanowa”.  

Dziękujemy Pani Barbarze Reszczyńskiej 
– Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej 
za pomoc przy organizacji tak wspaniałej uroczystości 

oraz Joannie i Mateuszowi Kwapień, 
którzy wystąpili z repertuarem 

pt. „Sprawa Całkiem Przyjemna” 

Pan Władysław Krajewski (ur. 1928 r.)
– W 1960 roku został wybrany na sołtysa wsi Kurowice-Modła
– funkcję tą pełnił przez 30 lat do roku 1990.

Pan Władysław Leszczyński (ur. 1927 r.) 
– Funkcję sołtysa Maniowa pełnił przez 22 lata 
– od 1980 roku do 2002 roku.

Pośmiertnie Pan Władysław Chmiel (ur. 1946 r., zm. 2009 r.) 
– Funkcję sołtysa Bądzowa pełnił 19 lat w latach 1990 – 2009.

Pośmiertnie Pan Marian Delewicz (ur. 1912 r. zm. 2001 r.) 
– Funkcję sołtysa Maniowa pełnił przez 34 lata w latach 1946-1980.

Pośmiertnie Pan Bolesław Grudzień (ur. 1945 r. zm. 2000 r.) 
– Funkcję sołtysa Gaików pełnił przez 6 lat w latach 1994-2000 
– zmarł na zawal serca w trakcie drugiej kadencji.

Pośmiertnie Pani Janina Nester (ur. 1930 r., zm. 2004 r.) – Funkcję sołtysa 
Potoczka przejęła po mężu w 1978 roku, pełniąc ją do roku 1988.

Pośmiertnie Pan Stanisław Nyk (ur. 1916 r.) – Funkcję sołtysa Jerzmanowej 
pełnił przez 24 lata od w latach 1956-1980.

Pośmiertnie Pan Stefan Woźniak (ur. 1936 r., zm. 2006 r.) 
– Funkcję sołtysa pełnił przez 16 lat w latach 1990-2006.

Pośmiertnie Pan Jan Szczucki (ur. 1924 r., zm. 2002 r.) 
– Mieszkańcy wybrali go na sołtysa Łagoszowa Małego w 1972 roku. 
Funkcję tą sprawował przez 26 lat do roku 1998.

Pan Kazimierz Żydaczewski (ur. 1927 r.) 
– Funkcję sołtysa Jaczowa pełnił przez 24 lata w latach 1970 – 1994. 

Pan Marian Zygmunt (ur. 1932 r.) – W roku 1970 został sołtysem Smardzowa. 
Funkcję tą pełnił przez 18 lat do 1988 roku. – Niestety Pan Marian ze względów 
zdrowotnych nie mógł uczestniczyć w uroczystości w związku z tym Wójt 
Gminy z Przewodniczącym Rady Gminy odwiedzili Pana Mariana w domu. 

Widowiskowy koncert Joanny i Mateusza Kwapień
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Pierwsza wigilia Harcerzy z jaczowa

Wielkanocne rękodzieła

Świetlice 
z dostępem 
do Internetu

Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej nie pozwala naszym 
mieszkankom się nudzić! Panie własnoręcznie wykonują wielka-
nocne ozdoby podczas warsztatów „Lubię Tworzyć”. 

Zastęp GRZMOT z Jaczowa jest 
organizacją harcerską ZHR-u zrzeszającą 
chłopców w wieku od 9 roku życia. Należy do 
48 Wrocławskiej Drużyny Harcerskiej Leśne 
Sokoły Wędrowne. Pierwszą zbiórkę naborową 
a tym samym rozpoczęcie działalności Zastępu 
„GRZMOT” datuje się na 11 listopada 2014 r.  
Pierwszym zastępowym i obecnym do dnia 
dzisiejszego jest Mikołaj Sokalski. Od tamtej 
pory harcerze spotykają się systematycznie 
w każdą sobotę przy kościele Św. Szymona  
i Judy Tadeusza w Jaczowie w sali Św. Floriana. 

Harcerze mają także swoje miejsce w lesie,  
w którym organizują swoje spotkania. Przez 
cały okres swojej działalności harcerze brali 

udział w licznych inicjatywach na terenie Gminy 
Jerzmanowa, Głogowa oraz na terenie Polski. 
Ponadto współpracują z Głogowską Grupą 
Historyczną im. Henryka Kończykowskiego 
ps. Halicz. Wspólnie z grupą historyczną w ro- 
ku 2016 r. odwiedzili rodaków na Kresach. 
Zastęp GRZMOT uczestniczył w obchodach 
nadania rondu w Głogowie na osiedlu Piastów 
Śląskich imienia Batalionu Zośka oraz w uro-
czystym otwarciu w Głogowie pomnika Polski 
Walczącej. W styczniu 2017 r. spotkali się  
z Prezydentem RP Panem Andrzejem Dudą  

w Polkowicach. W grudniu 
2016 r. otrzymali od Wójta 
Gminy Jerzmanowa sprzęt 
harcerski w postaci namiotu 
wojskowego i materacy la-
teksowych. – Otrzymany 
sprzęt wykorzystamy mię-
dzy innymi na obozach, 
biwakach. Jesteśmy bardzo 
wdzięczni włodarzowi Gmi- 
ny Jerzmanowa Panu 
Lesławowi Golba za pomoc 
w rozwoju harcerstwa i do-
strzeżenie naszych potrzeb  
– napisali harcerze. 

W dniu 28.12.2016 r. 
w budynku OSP w Jaczowie 

odbyło się pierwsze spotkanie wigilijne harcerzy 
ZHR-u. Organizatorami spotkania wigilijnego 
byli harcerze z Jaczowa oraz 1GDH AGAT. Na 

zaproszenie odpowiedzieli ich także goście- 
dowódca grupy historycznej im. Henryka 
Kończykowskiego ps. Halicz Pan Grzegorz 
Stanicki oraz Pan Przemysław Bożek. Harcerze 
przeżyli spotkanie przy czytaniu Słowa Bożego, 
podzielili się opłatkiem, degustowali potrawy 
wigilijne oraz kolędowali i gawędzili.

Zainteresowanych chłopców wstąpie-
niem do grupy harcerskiej, zapraszamy na 
zbiórki w każdą sobotę o godz. 12.00 przy 
kościele w Jaczowie. Poczynania Harcerzy 
można śledzić systematycznie na stronie 
internetowej www.parafiajaczow.pl zakładka: 
HARCERZE. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet po raz pierwszy zaproponowaliśmy Paniom świętowanie w formie koncertu – mówi 
dyrektor GCK Barbara Reszczyńska – i pomysł ten okazał się bardzo trafny. Paniom zadedykowaliśmy występ Piotr Elvis Bugzel i zespołu Pączki 
W Tłuszczu-Tomasz Karolak i Bartosz Miecznikowski. Piotr Bugzel – najlepszy polski odtwórca Elvisa Presleya oprócz bardzo odtwórczych 
aranżacji piosenek króla Rock and Roll’a bawił publiczność i rozdawał nagrody muzyczne. 

Potem do zabawy zaprosił zespół „Pączki w Tłuszczu”, którego filarem jest Tomasz Karolak, znany głównie z ról aktorskich  
(„Rodzinka.pl”, „39 i pół”). Ponad godzinny występ był połączeniem rockowej muzyki, żartów i świetnej zabawy publiczności.  
Artyści nagrodzeni głośnymi i długimi brawami, oczywiście zrewanżowali się bisami. Publiczność opuszczała salę w doskonałych humorach,  
a fanki Tomka Karolaka otrzymały autografy i możliwość wykonania wspólnych zdjęć. 

Gminne Centrum Kultury ser-
decznie dziękuje za wsparcie:

1. Pani Wioletcie Olejnik – Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Jaczowie oraz 
pracownikom obsługi szkoły,

2. Pani Leszkowi Rybakowi – Dyrektorowi 
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
w Głogowie oraz pracownikom zakładu,

3. Pani Marioli Tuz – Dyrektorowi Szkoły 
Podstawowej w Jerzmanowej,

4. Kacprowi Mikinikowi oraz Bartoszowi 
Popiwczukowi z koła filmowego „Jerz-
manowska filmówka”.

 Źródło: GCK Jerzmanowa

Zajęcia artystyczne odbywają się w poniedziałki w Jerzmanowej  
i Łagoszowie Małym, we wtorki Kurowie Małym i Potoczku, w czwartki  
w Jaczowie, Smardzowie i Bądzowie, a w piątki w Maniowie i Kurowicach! Więcej 
informacji i dokładne godziny zajęć znajdziecie na stronie internetowej Gminnego 
Centrum Kultury w Jerzmanowej. Po raz kolejny okazało się, że rękodzieło nie jest 
takie trudne – wymaga nieco precyzji i cierpliwości, a sprawia wiele satysfakcji  
i relaksuje – przyznają zgodnie panie uczestniczące w zajęciach. 

Gminne Centrum Kultury informuje, 
że w Świetlicy Wiejskiej w Maniowie są 
udostępnione dwa stanowiska komputerowe 
wraz z Internetem dla mieszkańców,  
a w Świetlicy Wiejskiej w Gaikach jest udostęp-
nione jedno stanowisko dla mieszkańców. 
Serdecznie zapraszamy!!! 

GMINNY DZIEŃ KOBIET
„Tylko bądź”, „Zabiorę Cię”, „Love me tender”, „Always on my mind” i wiele innych 
świetnych aranżacji usłyszeliśmy podczas Gminnego Dnia Kobiet, który odbył się  
8 marca br. w sali gimnastycznej w Jaczowie.

Zastęp Grzmot z Prezydentem RP Andrzejem Dudą
Źródło: http://parafiajaczow.pl/2017/01/20/1437/ 

Fot. Mikołaj Sokalski

Gwiazda wieczoru Tomasz Karolak z Zespołem Pączki w Tłuszczu!

http://www.parafiajaczow.pl
https://www.facebook.com/polski.elvis/
https://www.facebook.com/PaczkiWTluszczu/
https://www.facebook.com/PaczkiWTluszczu/
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Gminne eliminacje do dolnośląskiego 
„Pegazika”

Relaksowali się zimą!

Z wizytą 
u Przedszkolaków

Nadszedł czas na podsumowanie tegorocznej akcji organizowanej przez Gminne Centrum Kultury  
w Jerzmanowej pn. „Relaksujemy się zimą”. W Gminie Jerzmanowa w ofercie na tegoroczne ferie 
swoje miejsce znalazły bardzo liczne wydarzenia, zarówno o charakterze kulturalnym, jak i rekreacyjno 
– sportowym. Odbył się cały szereg imprez organizowanych na miejscu oraz imprezy wyjazdowe. Mamy 
nadzieję, że w kalendarzu tak zróżnicowanych imprez każde dziecko znalazło coś dla siebie.

Piątkowe wieczory 
z literaturą

Wielki artysta o wielkim artyście 

Dołącz do koła gier planszowych! 

Aleksander Lasota zajął I miejsce 
w Powiatowym Konkursie 
„Magia Miejsc”

W szerokim wachlarzu różnorodnych imprez miejsce znalazły  
m.in: wyjazd do planetarium Wenus i Centrum Przyrodniczego w Zie-
lonej Górze, wyjazd na basen do Polkowic, wyjazd  do Parku Trampolin 
w Zielonej Górze, zabawa na 100 fajerek – animacje w świetlicy wiejskiej 
w Kurowicach  oraz wyjazd na lodowisko do Polkowic, a także wyjazd 
dzieci do kina CINEMA 3D w Głogowie na film „Lego Batman”. Ponadto 
w gminnych Bibliotekach Publicznych oraz na świetlicach wiejskich  
organizowane były gry i zabawy, zajęcia plastyczne, detektywistyczne 
i turnieje gier planszowych. Mamy nadzieję, że tegoroczna oferta 
atrakcji przyczyniła się, iż nasze dzieci i młodzież wróciły do szkół 
zdrowe, wypoczęte i gotowe chłonąć wiedzę na zajęciach lekcyjnych  
i że zapewnienie tak licznych atrakcji „naładowało akumulatory” przed 
kolejnym okresem nauki szkolnej. 

Sześciu młodych reprezentantów 
szkół podstawowych z Jerzmanowej i z Jaczowa 
zaprezentowało swoje interpretacje wierszy  
i fragmentów prozy w gminnych eliminacjach do 
XXII Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego 
„Pegazik”. Eliminacje odbyły się w czwartek  
9 lutego w Wiejskim Domu Kultury w Jaczowie, 
a organizatorem eliminacji było Gminne Cen-
trum Kultury w Jerzmanowej. Różnorodny do- 
bór repertuaru dostarczył słuchaczom i człon-
kom komisji wielu niezapomnianych chwil, 
ale najwyższe uznanie jury zyskał Aleksander 
Witkowicz z klasy IV z SP Jerzmanowa, który 
wystąpił z utworem Juliana Tuwima „O Grzesiu 
kłamczuchu i jego cioci”. Wrażanie zrobiły 
również występy Amelki Pawłowskiej z klasy 
V z SP Jaczów oraz Weroniki Woźniak z klasy 
IV z SP Jerzmanowa. Całej trójce gratulujemy  
i trzymamy kciuki na eliminacjach powiatowych.

Mimo zimowej aury w przedszkolu nie można było się 
nudzić!  25 stycznia – grupa Słoneczka odwiedziła Gminną Bibliotekę  
w Jerzmanowej, 26 stycznia – oglądali teatrzyk żywego aktora „Przygody 
Franka bałwanka”, 2 lutego – bawili się podczas balu karnawałowego 
pod hasłem „W krainie lodu”, 3 lutego – uczestniczyli w koncercie – raz  
w miesiącu odbywają się w przedszkolu koncerty w wykonaniu muzyków 
z Filharmonii Zielonogórskiej, 10 lutego przedszkolaków odwiedził 
policjant, który mówił o bezpiecznych zabawach podczas ferii.

Wieści szkolne

W piątkowe wieczory, 16 grudnia 2016r. i 9 lutego 2017r. w bibliotece szkolnej 
Publicznego Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych p. Anna Ścigała i p. Martyna 
Tomczyk zorganizowały pierwsze cykliczne spotkania wspierające i rozwijające 
kompetencje czytelnicze młodzieży. Uczniowie, którzy często piszą do tzw. „szuflady”,  
mieli możliwość zaprezentowania przed koleżankami i kolegami  fragmentów swojej 
poezji i utworów epickich. Tłem tych spotkań były rozważania na temat miejsca 
literatury w ich życiu. 

Na początku lutego 70 uczniów gimnazjum miało okazję obejrzeć ostatni film Andrzeja Wajdy 
pt.  “Powidoki”. Wybitny reżyser opowiedział w nim historię malarza Władysława Strzemińskiego, twórcy 
awangardy konstruktywistycznej i unizmu. Wyjazd do kina był dla uczniów ciekawą lekcją historii 
Polski i mistrzostwa kinematograficznego. „Film nie powinien się tak kończyć”. , „Jeden z najlepszych 
filmów jaki obejrzałam.”, „Fantastyczne zdjęcia.”, „Tak naprawdę było po wojnie?”- to tylko niektóre  
z komentarzy pojawiających się po seansie w lubińskim kinie. Powstał nawet pomysł zorganizowania 
panelu poświęconego kulturze i sztuce okresu socrealizmu.

Gra planszowa to rodzaj gry towarzyskiej, do której używana jest plansza. Plansze posiadają 
specjalne pola, na których najczęściej rozgrywane są partie poprzez umieszczanie lub przesuwanie pionów 
w ustalonej wcześniej kolejności przez graczy, których liczba jest ściśle ustalona. W tradycyjnych grach 
planszowych zazwyczaj istnieją zasady przesuwania pionów zgodnie z pewnym kierunkiem lub ustalony 
jest konkretny sposób ich poruszania – np. ruch skoczka w szachach. Udowodnimy, że matematyka  
w szkole pomaga budować strategie i rozwiązywać łamigłówki.

Jeśli chcesz dołączyć do koła gier planszowych zapraszamy do Gimnazjum w Jerzmanowej  
raz w miesiącu w piątek w godz. od. 16 do 20. Więcej na facebook’u Gimnazjum.

1 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie odbyło się podsumowanie Po-
wiatowego Konkursu „Magia Miejsc”. Był to konkurs polegający na wykonaniu prezentacji 
multimedialnej dotyczącej ciekawego pod względem turystycznym miejsca w Polsce lub 
na świecie. Konkurs realizowany był w ramach zadania publicznego ,,Wspieranie kultury  
i ochrony jej dóbr oraz podtrzymywania tradycji narodowej – FESTIWAL PODRÓŻNICZY- 
FOTOSTOPEM PRZEZ ŚWIAT, dotowanego ze środków Gminy Miejskiej Głogów. Pierwsze 
miejsce w kategorii gimnazjum zajął uczeń Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej 
Aleksander Lasota.

Publiczne Gimnazjum im. Bohaterów Narodowych
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Po ciężkiej pracy w I semestrze nauki uczniowie naszej szkoły 
niewątpliwie zasłużyli na odpoczynek oraz dobrą rozrywkę w po-
staci zabawy karnawałowo-walentynkowej, która odbyła się w piątek  
– 10 lutego 2017 r. Tego dnia dzieciom towarzyszyło wiele emocji  
i wrażeń. Na sali gimnastycznej w zabawowej scenerii najpierw bawili się 
młodsi uczniowie klas 0-III, a po południu starsi uczniowie klas IV-VI. 

Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, 
przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko. Nie sposób zliczyć  
i wymienić tych wszystkich postaci. Niektórzy byli nie do poznania, inni 
budzili podziw, a niekiedy nawet przerażenie.

BAL KARNAWAŁOWO-WALENTYNKOWY

APEL WZOROWEGO UCZNIA

GÓRA GROSZA

FERIE ZIMOWE

WARSZTATY PRZYRODNICZE „Zjawiska fizyczne 
i przemiany chemiczne”

PASOWANIE 
NA CZYTELNIKA

APEL WZOROWEGO UCZNIA

KONKURS WIEŃCZĄCY PROjEKT „MIEDZIANA 
SZKOŁA MATEMATYCZNA”

POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI

8 lutego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Jerzmanowej 
miało miejsce uroczyste zakończenie I semestru roku szkolnego 2016/2017. 
Zwieńczeniem ciężkiej, półrocznej pracy jest Apel Wzorowego Ucznia, na którym 
Listy Gratulacyjne otrzymują najlepsi uczniowie. W uroczystości wzięli udział: Wójt 
Gminy Jerzmanowa, pan Lesław Golba, przewodniczący komisji ds. oświaty i sportu, 
pan Marek Witkowicz, pan radny Krzysztof Popek oraz rodzice, pracownicy szkoły 
i uczniowie. Apel uświetniły występy uzdolnionych uczniów szkoły. Uroczystość 
przygotowała pani Beata Janowska. Wszystkim wzorowym gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów. Artystom dziękujemy za wspaniały występ.

1 lutego w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej odbył się 
Powiatowy Konkurs Recytatorki, w którym nasi uczniowie zajęli kilka 
czołowych miejsc. Organizatorkami tej humanistycznej rywalizacji dla  
uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu głogowskiego i polkowic-
kiego były Panie ze Szkoły Podstawowej w Jerzmanowej – Aneta Wasiluk  
i Janeta Białek, które współpracowały z Powiatowym Centrum Poradnictwa 
i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie. Jury w składzie: Małgorzata 
Jabłońska-Szewców, Ewelina Tołopiło, Barbara Tuczyńska i Iwona Trzeciak 
po wysłuchaniu prezentacji przyznała następujące nagrody:

• klasy I:
I miejsce – Alicja Wójcik (SP Nielubia)
II miejsce – Nadia Kacprzyk (SP Kotla)
III miejsce – Mikołaj Kasprzak (SP Jerzmanowa)

• klasy II:
I miejsce – Hubert Toporyński (SP Rzeczyca)
II miejsce – Nikola Droszczak (SP Rzeczyca)

• klasy III:
I miejsce – Wiktoria Krawczyk (SP Jerzmanowa)
II miejsce –Amelia Pardoła (SP Grębocice)
III miejsce – Franciszek Przybylski (SP Serby).

Uczniowie, 
którzy zajęli trzy 
pierwsze miejsca, za-
kwalifikowali się do 
kolejnego etapu kon-
kursu. Organizatorzy 
konkursu zapew-
nili wszystkim pa-
miątkowe dyplo-
my, a Wójt Gminy 
Jerzmanowa – Lesław 
Golba ufundował nagrody rzeczowe.

W styczniu uczniowie klasy I zostali uroczyście pasowani na czytelników 
szkolnej biblioteki. Uczniowie wykazali się znajomością alfabetu oraz popularnych 
baśni. W pasowaniu pomagali uczniowie klasy IVA, którzy zadawali swoim 
młodszym kolegom zagadki czytelnicze. Uroczystość przygotowały bibliotekarki:  
p. J. Kaniuczok oraz p. B. Tuczyńska.

14 stycznia 2017 roku odbył się konkurs 
wieńczący projekt „Miedziana Szkoła Mate- 
matyczna”. Uczestnicy konkursu mieli możliwość 
sprawdzenia umiejętności zdobytych podczas zajęć 
matematycznych organizowanych w szkole. Do 
walki stanęło 18 zespołów z klas I-III i 18 zespołów 
z klas IV-VI. Zadania konkursowe wymagały od 
uczestników logicznego myślenia, umiejętności 
praktycznych i współpracy w grupie. Reprezentacja 
uczniów z naszej szkoły zajęli:

II miejsce w kategorii klas I – III
– Dominika Bielecka,
– Natalia Gawarczak
– Oskar Piekarski.

III miejsce w kategorii klas IV – VI,
– Marianna Janusz,
– Hubert Kochan,
– Bartosz Załudzki

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w jaczowie Szkoła Podstawowa im. jana Pawła ii w jerzmanowej

7 lutego 2017 r. uczniowie klas IV pod  
opieką p. Magdaleny Nadymus oraz Agnieszki 
Wodnickiej udali się do Piotrowic na zajęcia przy-
rodnicze. Warsztaty odbyły się w Bazie Edukacji 
Przyrodniczej znajdującej się w Przemkowskim 
Parku Krajobrazowym. Tematem zajęć były 
„Zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne”.

Czwartoklasiści samodzielnie wy- 
konywali eksperymenty i rozwiązywali 

zagadki ze świata nauki. Zostali zapoznani  
z podstawowymi zagadnieniami z elektro-
statyki, podczas doświadczeń z balonami. 
Ponadto dowiedzieli się, dlaczego balon na-
pełniony wodą i przyłożony do ognia nie pęka. 
Zobaczyli, jak działa ciecz nienewtonowska, 
czyli jak zrobić z wody twardą kulę. Wykony-
wali wybuchające wulkany z sody i octu, a także 
duże bańki mydlane

Celem akcji jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić 
może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących. Opiekunowie 
szkolnego wolontariatu „Podaj Pomocną Dłoń” serdecznie dziękują wszystkim uczniom i ich 
rodzicom za udział w zbiórce monet na ogólnopolska akcję „Góra Grosza”.

W bieżącym roku zebraliśmy 441,98 zł (to ponad 25 kg monet) i tym samym pobiliśmy 
rekord szkolny.

W pierwszym tygodniu ferii zimowych Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
nadal tętniła życiem. Uczniowie spotykali się wspólnie z opiekunami na zajęciach kulinarnych, 
mini-festiwalu gier planszowych, grze terenowej „Poszukiwanie skarbu”, warsztatach rękodzieła oraz 
warsztatach z udzielania pierwszej pomocy, a także wyjechali na lodowisko i do kina. 

W dniu 3 lutego 2016r. odbyło się podsumowanie I semestru roku szkolnego 
2016/2017 czyli Apel Wzorowego Ucznia, którego mottem przewodnim były słowa 
słynnego greckiego mówcy i wielkiego uczonego Demostenesa „Wielkie czyny powstają z 
wielkich marzeń” przytoczone przez panią Dyrektor Wiolettę Olejnik. W tym wyjątkowym 
dniu w naszej szkole gościli: Wójt Gminy Jerzmanowa pan Lesław Golba, radni, a także 
rodzice wyróżnionych uczniów.

Podczas części oficjalnej uczniowie otrzymali listy pochwalne oraz dyplomy za 
wysokie wyniki w nauce i 100% frekwencję, rodzice natomiast – listy gratulacyjne. Akcentem 
humorystycznym tej części były krótkie anegdoty opisujące przywary bądź zainteresowania 
każdego zespołu klasowego przygotowane przez wychowawców klas.
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SUKCESY NASZYCH GIMNAZjALISTEK!!!

XVIII Dolnośląskie Igrzyska LZS w tenisie 
stołowym i warcabach

Gminna Liga Halowa
Po raz kolejny w okresie zimowym w Jerzmanowej odbyła się Gminna Liga Halowa. Do turnieju zgłosiło 
się 5 drużyn z 3 klubów, które walczyły o Puchar Wójta Gminy Jerzmanowa.

7 lutego odbył się turniej piłki ręcznej dziewcząt i chłopców w 
Gimnazjum w Białołęce.

Dziewczęta z Publicznego Gimnazjum w Jerzmanowej pod 
opieką pani Barbary Francug nauczycielki wychowania fizycznego 
wywalczyły po raz kolejny pierwsze miejsce w piłce ręcznej szkół rejonu 
głogowskiego, a tym samym zdobyły awans do rozgrywek powiatowych. 
Aby wywalczyć sobie zwycięstwo dziewczęta musiały pokonać zawod-
niczki z Białołęki, Serbów, Kotli, Nielubi i Przedmościa.

1 marca nasze szczypiornistki walczyły o mistrzostwo Powiatu 
Głogowskiego w Gimnazjum nr.2. Zajęły II miejsce ! Gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów.

Rozgrywki rozpoczęły się 15 stycznia, a zakończenie ligi nastąpiło 12 lutego. Celem turnieju jest popularyzacja halowej piłki nożnej  
w Gminie Jerzmanowa, propagowanie aktywnego wypoczynku oraz integracja środowiska lokalnego. 

Turniej pod względem sportowym stał na bardzo wysokim poziomie. Można było obejrzeć wiele wspaniałych akcji rozgrywanych w duchu 
„fair play”. Zwycięzcami Ligi została drużyna Sokół I Jerzmanowa, tuż za nimi uplasowała się drużyna Sokół II Jerzmanowa, a na trzecim miejscu 
Łagoszovia Łagoszów Mały.

Najlepszym strzelcem ligi został Przemysław Kasprzyk – 13 bramek.

Informacje sportowe

W turnieju tenisa stołowego wzięło 
udział 37 zawodników w różnych kategoriach 
wiekowych, a w turnieju warcabowym 20 zawod-
ników. Dzięki wsparciu finansowym wszyscy 
uczniowie z terenu Gminy Jerzmanowa mieli 
zapewniony dowóz i odwóz z zawodów. Nad 
prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali sę-
dziowie: Barbara Francug, Iwona Gorzelańczyk, 
Wiktor Sawka oraz Bogusław Jemioło. W trakcie 
zawodów uczestnicy byli częstowani słodyczami. 
Zawodnicy którzy zajęli miejsca od I do VI 
otrzymali dyplomy i medale i będą reprezentować 
Gminę Jerzmanowa i Powiat Głogowski na 
rozgrywkach strefowych które zostaną rozegrane 
w marcu w Raszówce (Gmina Lubin). W poszcze-
gólnych kategoriach zwyciężali:

W A R C AB Y

Grupa młodsza (5-7 lat) – 1. Dawid Karawacki, 
2. Konrad Kłosowski, 3 .Adam Samuraj

Grupa średnia (8-10 lat) – 1. Jakub Lasota 
 2. Mateusz Knihnicki 3. Kacper Doleżał

Grupa starsza (11-12 lat) – 1. Michalina Dereń 
2. Julia Kulikowska

T E N I S    S T O Ł O W Y 

Klasy I-III – 1.  Róg Bartłomiej  2. Jakub Lasota  
3. Iga Samborska

Klasy IV-VI – 1. Naumowicz Oskar 2.Michalina 
Dereń 3. Maciej Wołoszyn     

Gimnazja – chłopcy 1.Jakub Ławniczak 2. Mi-
kołaj Wawrzyniak 3. Zahorski Bartosz 

Szkoły ponadgimnazjalne – 1.Wiktoria Walow-
ska 2.Jakub Siarkowski     

Seniorzy – 1. Marian Marszałek

Tydzień przed feriami w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II nauczycielki języka angielskiego 
Pani Agnieszka Greczyńska – Witkowicz, Pani Natalia Pracz i Pani Dominika Szumińska zorganizowały 
Tydzień Języka Angielskiego dla uczniów klas I – III i IV – VI.

8 marca Zespół ANDANTE ze Szkoły w Jerzmanowej uczestniczył w rejonowym przeglądzie pieśni 
patriotycznej i został nominowani do konkursu wojewódzkiego we Wrocławiu. 

WYSTĘPY CHÓRU SZKOŁY PODSTAWOWEj IM. jANA PAWŁA II  
W jERZMANOWEj POD DYREKCjĄ PANI BEATY jANOWSKIEj

ZESPÓŁ ANDANTE NA 11 DOLNOŚLĄSKIM 
PRZEGLĄDZIE PIOSENKI I PIEŚNI PATRIOTYCZNEj

TALK TO THE WORLD IN ENGLISH, 
CZYLI TYDZIEŃ jĘZYKA ANGIELSKIEGO

W przeglądzie udział wzięło 30 podmiotów – 10 zespołów ze szkół podstawowych i gimnazjów  
rejonu legnickiego, 5 solistów szkół podstawowych  oraz 15 solistów z gimnazjów i liceów. Z całej grupy 
wybrano 10 najlepszych wykonawców. Zespół ANDANTE jako jedyny został wybrany spośród szkół 
podstawowych, pozostali to uczniowie gimnazjów i liceów.

Skład Zespołu Andante stanowią: Marianna Janusz – VIb, Zofia Niedośpiał – VIb, Alicja 
Ciesielska – VIb, Weronika Woźniak – IVb, Emilia Pyziak – IVa.

Konkurs wojewódzki odbędzie się 8 kwietnia we Wrocławiu. Laureaci  konkursu wystąpią 
podczas Koncertu Galowego 28 kwietnia w Wojskowym Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej  
we Wrocławiu.

Dnia 15 stycznia w Kościele Para- 
fialnym w Jerzmanowej Chór Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Jerzmanowej wraz z zapro- 
szonymi gośćmi – rodzicami naszych uczniów  
oraz nauczycielami pod dyrekcją p. Beaty Ja-
nowskiej zaprezentował się podczas Koncertu 
Bożonarodzeniowego. Wykonano kolędy, pasto- 

rałki oraz zaprezentowano kolędę „Lulajże Je- 
zuniu” w wersji na flet poprzeczny z towarzysze-
niem fletów prostych i pianina. Utworem, który 
wykonano na bis było „Allaluja” Leonarda Co-
hena, które zaśpiewał nie tylko chór, ale także 
wierni zgromadzeni w kościele wraz z księdzem 
Proboszczem Piotrem Matusem. – Składamy po- 
dziękowania wszystkim mamom naszych ucz-
niów, które zechciały wesprzeć nas swoimi głosa- 
mi oraz zaangażowaniem we wspólny projekt rea-
lizowany wraz z dziećmi – mówi Beata Janowska. 

2 lutego 2017 r. Chór gościł w 
Domu Uzdrowienia Chorych im. Jana Pawła 
II w Głogowie. Chór reprezentowany przez 
rodziców, nauczycieli, Zespół Andante oraz 
Zespół Vivo wykonał repertuar świąteczny. 
Zaprezentowano utwory wokalne oraz 

instrumentalne wykonanie kolędy „Lulajże 
Jezuniu” na flet poprzeczny oraz flety proste 
z towarzyszeniem fortepianowym. Koncert 
spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem 
rezydentów oraz przybyłych gości. Bisom 
nie było końca, a młodzi wokaliści zostali 
nagrodzeni upominkami.

Uczniowie poznawali kulturę państw anglojęzycznych w czasie lekcji na temat 
wylosowanych przez siebie krajów, o których przygotowywali plakaty z informacjami i cie-
kawostkami w języku angielskim. Na holu zorganizowana została wystawa plakatów. Drzwi 
sal lekcyjnych ozdobione zostały flagami państw: Belgii, Nowej Zelandii, Danii, Szkocji, USA 
i Wielkiej Brytanii. W związku z tym, że zbliżały się Walentynki, każda klasa wybrała piosenkę 
w języku angielskim, której motywem przewodnim jest miłość. Uczniowie poznawali słowa 
i struktury gramatyczne pojawiające się w tekście i zaprezentowali piosenki w wersji karaoke 
podczas balu karnawałowego. Samorząd Uczniowski przygotował gazetkę w języku angielskim 
związaną z ciekawostkami dotyczącymi Walentynek ‘Happy Valentine’s Day’. Pojawił się kącik 
‘Keep smiling’ oraz ‘Tongue twisters’, w którym uczniowie klas IV-VI mogli zmierzyć się z łamańcami językowymi oraz przeczytać kawały. Zorganizowano 
grę ‘Find the word’. Na holu szkolnym ukryte zostały małe serca ze słowami, które uczniowie musieli zapisać na kartkach i znaleźć ich znaczenie  
w słownikach polsko-angielskich. Podsumowaniem Tygodnia Języka Angielskiego był bal karnawałowy, na którym uczniowie pojawili się w przebraniach. 
Byli piosenkarze, królowe, postacie z bajek związane z kulturą państw anglojęzycznych. Uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie karaoke, 
zaprezentowali nam ciekawe wersje piosenek „You’re my heart, you’re my soul”, „She loves you”, „Love me like you do”, „Let me love you”, „Love is the name”. 
Rada rodziców zatroszczyła się o poczęstunek dla młodzieży, za co serdecznie dziękujemy.

- Tydzień Języka Angielskiego cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów i myślimy o jego kontynuacji w kolejnym roku szkolnym. Na 
naukę języków powinniśmy zawsze znaleźć czas. Więc motywujmy ich do nauki języka angielskiego, którym posługują się ludzie na całym świecie! – 
mówią zgodnie organizatorki.

W dniu 16.02.2017 w Jerzmanowej w ramach XVIII Dolnośląskich Igrzysk L Z S i Mieszkańców Wsi 
odbyły się rozgrywki w tenisie stołowym i warcabach. Organizatorem rozgrywek była Szkoła Podstawowa 
w Jerzmanowej i Gminny Uczniowski Klub Sportowy ,,Sokół” przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jerzmanowej i Starostwa Powiatowego w Głogowie.

Tabela podsumowująca Gminną Ligę Halową 2017:
Lp. Zespół Punkty Bramki
1. Sokół I Jerzmanowa 9 36-22
2. Sokół II Jerzmanowa 6 29-23
3. Łagoszovia Łagoszów Mały 5 20-22
4. Perła II Potoczek 4 27-30
5. PerłaI Potoczek 4 17-32

Występ Chóru w Domu Uzdrowienia Chorych
 w Głogowie
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31 marca 2017r. Promocyjny udział w Wystawie Stołów 
Wielkanocnych Głogów

9 kwietnia 2017r. Jarmark Wielkanocny Jaczów

22-23 kwietnia 2017r. Promocyjny udział w Crossie Straceńców 
– promocja VI Biegu Gęsi Głogów

22 kwietnia 2017r. Dzień Strażaka Bądzów

7 maja 2017r. Udział promocyjny 
w „CCC-Tour Grody Piastowskie” Jerzmanowa

3 czerwca 2017r. Gminny Dzień Dziecka Jerzmanowa

17 czerwca 2017r. „Zimna Zośka” – spotkanie integracyjno-
sportowo-rekreacyjne Zofiówka

10 czerwca 2017r. Przegląd zespołów ludowych  
i folklorystycznych Jaczów

18 czerwca 2017r.
Festyn Integracyjny z Osobami 
Niepełnosprawnymi Smardzów

24 czerwca 2017r. Noc Świętojańska wg uzgodnień

24 czerwca 2017r. Festyn rodzinny Łagoszów Mały

24 czerwca 2017r. Święto Bociana Modła

30 czerwca 2017r. Spotkanie integracyjne dla dzieci  
i dorosłych Kurów Mały

KALEjDOSKOP 
WYDARZEŃ


