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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy!
Zakończył się czas wakacji, a tym samym dla wielu z Was, Drodzy 
Mieszkańcy, urlopów, odpoczynku i wyjazdów. Dla mnie z kolei wa-
kacje były dobrą okazją do spotkań z Wami, wspólnych rozmów i za-
bawy. Ale również mojej szczególnej troski o to, żeby każda impreza 
przebiegła bez problemów, bezpiecznie i żeby pozostały po niej tyl-
ko dobre wspomnienia. Nie byłoby to możliwe bez świetnej drużyny 
urzędników, którzy pracują dla Was w urzędzie i instytucjach podle-
głych. Dziękuję im za wytężoną pracę w trakcie wakacji. 

Podziękowania za ciężką pracę kieruję również do naszych rol-
ników. Brak deszczu i wysokie temperatury dały się im we zna-
ki, dlatego latem składali wnioski do urzędu gminy o wycenę strat 
w uprawach rolnych, czym zajmowała się powołana komisja. Moim 
zadaniem było doprowadzenie do tego, żeby komisja działała spraw-
nie i szybko. 

Zwieńczeniem pracy rolników były oczywiście dożynki gminne, 
które w tym roku odbyły się na boisku sportowym Klubu WKS Dra-
gon w Jaczowie. Na imprezie pięknie wspólnie podziękowaliśmy 
rolnikom za codzienny trud, który wkładają w wykonywanie swoich 
obowiązków. 

Tym samym oddając w Wasze ręce kolejny numer czasopisma, wie-
rzę, że każdy znajdzie w nim coś dla siebie, bo w wakacje w gminie 
Jerzmanowa działo się naprawdę dużo. A nasze czasopismo to swo-
ista kronika tego, co być może Was ominęło albo byliście tego czę-
ścią. Nie brakuje w „Inicjatywach Jerzmanowskich” wywiadów, 
kultury czy historii. Jak zawsze liczę na Wasze zainteresowanie i po-
zytywny odbiór. 

Życzę wraz z pracownikami miłej lektury!

Z wyrazami szacunku

Lesław Golba
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Urząd Gminy Jerzmanowa 
tel. 76 831 21 21, fax 76 831 21 19

e-mail: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

Czas pracy Urzędu Gminy Jerzmanowa
pon., wt., czw. 7:15 do 15:15;  

środa 7:15 do 16:15; piątek 7:15 do 14:15

Wykaz numerów telefonów:

Sekretariat - 76 831 21 21; Sekretarz Gminy - 76 
836 55 33; Skarbnik Gminy - 76 831 21 21; Refe-
rat Finansów i Planowania: Kierownik referatu 
- tel. 76 837 36 10; Stanowisko ds. księgowo-
ści budżetowej - tel. 76 837 36 08; Stanowi-
sko ds. płac i rozliczeń z budżetami - tel. 76 837 
36 07; Stanowisko ds. rachunkowości - tel. 76 
837 36 06; Stanowisko ds. księgowości podat-
kowej - tel. 76 836 55 41; Stanowisko ds. roz-
liczeń podatku VAT oraz ewid. księgowej - tel. 
76 837 36 14; Dział Podatków i Opłat: Stano-
wisko ds. podatków i opłat osób fizycznych 
- tel. 76 837 36 12; Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób prawnych - tel. 76 837 36 13; Dział 
Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrz-
nych: Stanowisko ds. zamówień publicznych 
- tel. 76 836 55 48;  Stanowisko ds. funduszy 
zewnętrznych - tel. 76 837 36 16; Dział Orga-
nizacji i Kadr: Stanowisko ds. organizacyjnych 
i prowadzenia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; 
Stanowisko ds. kadr i archiwum zakładowego - 
tel. 76 836 55 44; Stanowisko ds. obsługi inte-
resantów - tel. 76 837 36 03; Dział Ewidencji 
Ludności i Obsługi Rady Gminy: Stanowisko ds. 
obywatelskich - tel. 76 836 55 30; Stanowisko 
ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 35; Re-
ferat Inwestycji, Zarządu i Remontu Dróg: Kie-
rownik referatu - 76 836 55 34; Stanowisko ds. 
zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów dróg - tel. 76 837 36 65; Stanowisko 
ds. przygotowania i realizacji inwestycji i re-
montów - tel. 76 836 55 43; Dział Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska: Stanowi-
sko ds. gospodarki komunalnej - tel. 76 836 55 
49; Stanowisko ds. ochrony środowiska - tel. 76 
836 55 38; Dział Oświaty i Współpracy: Stano-
wisko ds. oświaty - 76 836 55 46; Stanowisko 
ds. współpracy - 76 836 55 39; Dział Gospo-
darki Nieruchomościami i Zagospodarowania 
Przestrzennego: Stanowisko ds. gospodarki 
nieruchomościami - tel. 76 836 55 36; Stano-
wisko ds. zagospodarowania przestrzennego - 
tel. 76 836 55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 
04; Stanowisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 
76 836 55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Spo-
łecznej i Promocji - tel. 76 836 55 40.
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Łącznie z przygotowanych atrak-
cji w trzech osobnych tygodniach lipca 
i sierpnia skorzystało 90 dzieci. Zajęcia 
plastyczne i manualne, turnieje sportowe, 
zabawy ruchowe i integracyjne, malowa-
nie twarzy, kolorowe tatuaże, koloryzacja 
włosów – to tylko niektóre atrakcje przy-
gotowane przez instruktorów i animatorów 
dla uczestników zajęć.

Wycieczki, wycieczki
Pierwszego dnia każdego tygodnia dzieci 
brały udział w grze terenowej pn. „Rozbra-
jacze zagadek”, w której do ukrytego skar-
bu w postaci kufra słodyczy doprowadzały 
wskazówki będące rozwiązaniem rebusów 
i zagadek. Trzy kolejne dni zajęć obfitowa-
ły w poszukiwanie przygód podczas wyjaz-
dów na basen i do Parku Trampolin, a także 
do Chrośnicy – wioski barwnych wątków, 
gdzie uczestnicy odkrywali tajniki tkania 
i naturalnego barwienia tkanin; do Starej 
Kopalni Centrum Nauki i Sztuki w Wał-
brzychu, gdzie przyswajali wiedzę o jed-
nym z największych skarbów ludzkości, 

jakim jest węgiel oraz do Muzeum Kolej-
nictwa w Jaworzynie Śląskiej, gdzie mogli 
odbyć podróż trasą kolejową wyznaczoną 
po dawnej parowozowni, zabytkowym wa-
gonem doczepionym do lokomotywy. 

Do zobaczenia za rok!
Dodatkową niespodzianką w całym wa-
chlarzu atrakcji dla uczestników zajęć 
w Jaczowie był pokaz pierwszej pomocy 
w wykonaniu Jacka Dziedzica z OSP w Ja-
czowie. Z kolei uczestnicy zajęć w Ku-
rowicach 42a mieli okazję wziąć udział 
w warsztatach edukacji recyklingowej 
przygotowanych przez Fundację Recal 
i Związek Gmin Zagłębia Miedziowego. 
Nie było mowy o nudzie lub chwili wy-
tchnienia. Czas spędzano bardzo inten-
sywnie, a zużytą podczas zabaw energię 
poszukiwacze ładowali zajadając pieczone 
kiełbaski z grilla. Dziękujemy wszystkim 
młodym uczestnikom i cieszymy się, że mo-
gliśmy stać się fragmentem waszych waka-
cyjnych wspomnień. Do zobaczenia za rok! 
 GCK JERZMANOWA 

Podsumowanie wakacji 
Wakacyjne skarby zostały odkryte, tym samym zajęcia wakacyjne 2019 organizowane 
przez Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej dobiegły końca. 
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INWESTYCJE  /  REALIZUJEMY

Do tego, że zdrowo jest spędzać 
czas na świeżym powietrzu, chyba 
nikogo nie trzeba przekonywać, 
a teraz – skoro w naszej gminie są 
już niesamowite miejsca na wodą – 
warto to robić jeszcze częściej.
Wójt Lesław Golba kilka lat temu obie-
cał, że mieszkańcy będą mieli takie miej-
sca i obietnicę spełnił. – Nasi mieszkańcy 
mają możliwość spędzania wolnego czasu 
nad gminnymi stawami w Kurowie Ma-
łym, w Modłej, a także nad przypałacowy-
mi stawami w Jerzmanowej – mówi teraz. 

Odnowa w Kurowie Małym
Piękny krajobraz, chodniki, ławki, du-
ży pomost i dwa mniejsze do amatorskie-
go połowu ryb, plaża z małą wiatą – tak 
wygląda nowe oblicze stawu w Kurowie 
Małym. – To wspaniałe miejsce do wy-
poczynku i amatorskiego łowienia ryb. 
Jestem pod ogromnym wrażeniem – po-
wiedział nam jeden z wędkarzy. W ra-
mach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej 
Wsi” gmina Jerzmanowa pozyskała 30 tys. 
zł na zadanie: „Zagospodarowanie terenu 
przy stawie w miejscowości Kurów Mały.” 
– To kolejne środki, po pieniądzach otrzy-
manych na rewitalizację parku z dwoma 
stawami przy pałacu w Jerzmanowej, któ-
re pozyskaliśmy w celu tworzenia pięknych 
miejsc nad stawami dla wypoczynku na-
szych mieszkańców – powiedział wójt Le-
sław Golba.

Przypałacowe stawy po rewitalizacji
Warto przypomnieć, że w 2018 roku doko-
nano rewitalizacji stawów w przypałaco-
wym parku w Jerzmanowej. Oczyszczono 
dna stawów z roślin oraz namułów wraz 
z oczyszczeniem przepustów i formo-
waniem skarp nabrzeża. Zamontowano 
również słupy z oprawami LED, które prze-
pięknie doświetlają to miejsce. Stawy i je-
go otoczenie powoli odzyskują dawny blask 
i cieszą oczy naszych mieszkańców, któ-
rzy coraz częściej wybierają się właśnie tu 
na spacery i odpoczynek. Imprezy gminne 
również nabierają niepowtarzalnego kli-
matu – To magiczne miejsce, zachęcające 
do odpoczynku i napawania się kulturą. 
Przebywając w otoczeniu stawów pełnych 
ryb i wiekowych drzew doznaje się tu spo-
koju i radości. Imprezy przy pałacu zyskują 

wiele w oczach mieszkańców ale i artystów, 
którzy marzą aby występować w tak ma-
gicznej przestrzeni – mówi dyrektor Gmin-
nego Centrum Kultury w Jerzmanowej 
Barbara Reszczyńska. 

Pasjonaci w Modłej
W Modłej potwierdza się zasada, 
że wszystko zależy od ludzi i wszystko jest 
możliwe, jeśli tylko zbierze się kilku pasjo-
natów. Stowarzyszenie OSP Modła Nasz 

Dom już od kilku lat zajmuje się opieką 
nad gminnym stawem, a właściwie zbior-
nikiem małej retencji. Dziś możemy po-
dziwiać tam przepiękną altanę na wodzie, 
rozmaitą roślinność. Zagospodarowa-
no również miejsce na leżaki, gdzie moż-
na odpocząć i zrelaksować się. Działania 
członków stowarzyszenia rozpoczęły się 
w 2014 roku, kiedy to pozyskali pierwsze 
środki z Fundacji Porozumienie Wzgórz 
Dalkowskich na budowę altany. Od tego 

REKREACJA 
NAD WODĄ... 
W GMINIE 
JERZMANOWA!

Staw w Modłej

Pomost w Kurowie

Dofinansowano 
ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej 

we Wrocławiu

Nazwa zadania: Zagospodarowanie parku 
w Jerzmanowej – etap I

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 748 628,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania  
ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu: 

272 700,00 zł dotacja

www.wfosigw.wroclaw.pl
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We wrześniu wojewoda Paweł 
Hreniak ogłosił listę gmin 
i powiatów, które otrzymają 
wsparcie z Funduszu Dróg 
Samorządowych. W gminie 
Jerzmanowa rozbudowana zostanie 
droga gminna nr 100520D – ul. 
Smardzowska w Jaczowie – na którą 
pozyskaliśmy 3 mln 310 tys. 789 zł. 

W ramach zadania zostanie wykona-
na rozbudowa odcinka drogi o długości 
822 m, w tym poszerzona zostanie jezdnia, 
wybudowane zostaną chodniki, zatoki au-
tobusowe, zjazdy wraz odcinkiem sieci 
kanalizacji deszczowej, a także wybudo-
wana zostanie linia kablowa oświetlenia 

LED. Ponadto w ramach inwestycji pla-
nuje się budowę skrzyżowania z ulicą Dę-
bową oraz aktualizację organizacji ruchu. 
Na wysokości budowanego przedszkola 
w Jaczowie, w ramach poprawy bezpie-
czeństwa, wykonane zostaną aktywne 
oznakowania przejść dla pieszych.  JT

czasu sukcesywnie starają się i zdobywają 
środki na rewitalizację zbiornika w ramach 
pożytku publicznego z gminy Jerzmanowa 
oraz z programu „Działaj Lokalnie”. Skąd 
pomysł na to przedsięwzięcie? – Widzie-
liśmy w tym miejscu ogromny potencjał, 
więc stworzyliśmy miejsce do aktywne-
go wypoczynku naszych mieszkańców, 
które stało się sercem naszej wsi Modła - 
tłumaczy prezes stowarzyszenia Joanna 
Opiłowska.

Raj dla wędkarzy
Na stawach należących do gminy, oprócz 
zbiornika małej retencji w Modłej, poło-
wów mogą dokonywać wędkarze posia-
dający uprawnienia do tego. Co należy 
zrobić? Złożyć wniosek do wójta gminy 
Jerzmanowa o pozwolenie na amatorski 
połów ryb wraz z podaniem miejsca po-
łowu oraz podaniem numeru karty węd-
karskiej. – Z każdym kolejnym rokiem 
nasze akweny stają się coraz bardziej 
atrakcyjnymi miejscami do spędzania 
czasu i wędkowania – dodaje na koniec 
wójt.  JT

Gmina Jerzmanowa mocno 
zaangażowana w budowę 
sygnalizacji świetlnej na drodze 
wojewódzkiej nr 329. 

Wzmożony ruch pojazdów w godzinach 
porannego i popołudniowego szczytu ko-
munikacyjnego utrudniał pokonanie jezd-
ni na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 
nr 329, na tzw. „jerzmanówce, z drogą 
powiatową w kierunku Łagoszowa Ma-
łego. Zdecydowano o budowie sygnaliza-
cji, która poprawi bezpieczeństwo w tym 
miejscu i usprawni ruch. – Zamontowano 

sygnalizatory z czterech stron oraz kame-
ry, ponieważ światła działają w zależno-
ści od natężenia ruchu. Wartość inwestycji 
to ponad 300 tys. zł. – To skrzyżowanie by-
ło świadkiem wielu wypadków. To długo 
oczekiwane rozwiązanie problemu. Dzię-
ki sygnalizacji będzie można w końcu bez-
piecznie przez skrzyżowanie przejechać 
– mówi wójt Lesław Golba. Prace jako in-
westor zastępczy przeprowadziła gmina 
Jerzmanowa, która na ten cel otrzymała 
200 tys. zł przekazane przez KGHM Polska 
Miedź S.A.  JT

Mieszkańcy Potoczka i Gaików 
korzystają z autobusów 
polkowickiej komunikacji miejskiej 
od 9 września. 

Porozumienie w tej sprawie podpisał (29 
sierpnia) wójt Lesław Golba. Tym sa-
mym Polkowice połączyły się z kolejnymi 
miejscowościami Zagłębia Miedziowe-
go. – Podpisałem porozumienie z burmi-
strzem Polkowic dotyczące uruchomienia 
od 9 września br. autobusów do Potoczka 
i Gaików. Dzięki temu nasi mieszkańcy 
z tych miejscowości będą mogli bezpłatnie 

dojeżdżać do szkół, pracy i Zakładów 
Opieki Zdrowotnej w Polkowicach – po-
wiedział wójt.  JT

Ponad trzy miliony na Smardzowską
Staw w Modłej

Rekreacja w Kurowie

Bezpłatny transport do Polkowic

Na „jerzmanówce” bezpieczniej 
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Huczne uhonorowanie 
ciężkiej pracy rolników

Gorąca atmosfera 
towarzyszyła tegorocznym 
dożynkom gminy 
Jerzmanowa, które odbyły 
się w ostatni weekend 
sierpnia (31.08.). To nie 
tylko za sprawą słonecznej 
pogody, ale także programu 
imprezy, zaproszonych 
gości i gwiazd.

Tegoroczne uho-
norowanie codziennej 

i ciężkiej pracy rolników odby-
ło się w największej miejscowości naszej 
gminy – Jaczowie. Miejscowości z wielo-
letnią historią i tradycją rolniczą, z któ-
rej wywodzili się najlepsi gospodarze. 
Tradycyjnie uroczystości mające religij-
ny i ludowy charakter rozpoczęto mszą 
św. dziękczynną koncelebrowaną przez 
ks. dziekana Zbigniewa Walaszka, o. Łu-
kasza Wójcika i ks. Piotra Matusa. 12 ro-
dzajów darów natury ofiarowały na ołtarz 
wszystkie sołectwa. Proboszcz poświęcił 
także piękne dożynkowe wieńce i pobło-
gosławił rolników.

Dziękują Bogu
Uroczystość otworzyli starostowie do-
żynek – Dorota Żydaczewska i Aleksan-
der Iwański przekazując wójtowi gminy 
Jerzmanowa – Lesławowi Golbie – chleb 
do sprawiedliwego podziału. – Tegorocz-
ne żniwa nie były łatwe. Wiemy stąd, 
że i plony nie są wysokie. Mimo klęski 
suszy możemy dziękować Bogu i za to co 
zebraliśmy z pól – mówił wójt wspomina-
jąc słowa rolników. Dziękował im za cięż-
ką pracę i całoroczny trud dbania o rolę 
i gospodarstwo. Nadmienił, iż najnowsze 
technologie nie zastąpią człowieka w pra-
cy na roli. Podziękowania dla rolników, 
na ręce starostów dożynek, złożyli tak-
że zaproszeni parlamentarzyści – wśród 
nich posłowie: Ewa Drozd, Elżbieta Stę-
pień i Wojciech Zubowski. Rolnikom 
dziękowała również Senator RP Dorota 
Czudowska, którą reprezentowała jej asy-
stentka oraz starosta głogowski Jarosław 
Dudkowiak.

Jaczowiacy na początek
Po części oficjalnej rozpoczęto zabawę 
i na brak atrakcji nie można było narze-
kać. Dzieci i rodzice bawili się w strefie 

animacji i zabaw, gdzie prym wiodły 
stanowiska do programowania długopi-
sów 3D oraz strefa VR. W namiocie OSP 
Jaczów, Grupa Ratownictwa Specjali-
stycznego „Strażacy wspólnie przeciw 
białaczce” rejestrowała dawców szpiku. A 
scena rozbrzmiewała artystycznymi wy-
stępami. Jako pierwsi ze swoim progra-
mem wystąpili Jaczowiacy – gospodarze 

miejscowości i najstarszy zespół lodowy 
w powiecie głogowskim, który w tym ro-
ku obchodzi swoje 74. urodziny. Swoje ta-
lenty wokalne na scenie po raz pierwszy 
w historii gminy zaprezentowali także 
sołtysi. Rozbawili publiczność wykonu-
jąc utwór „Ciągnik” z repertuaru grupy 
Blenders. Powalający występ dały niezwy-
kle utalentowane dziewczyny z zespołu 
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Dziękujemy! 

Niezmiernie dziękujemy wszystkim 
osobom zaangażowanym w organiza-
cję tegorocznych dożynek. Tego roku 
wsparła nas rekordowa liczba spon-
sorów, aż 27 mniejszych i większych 
firm współpracujących z gminą Jerz-
manowa i Gminnym Centrum Kultury 
w Jerzmanowej.

Serdeczne podziękowania kierujemy 
do wszystkich osób, które zaangażo-
wały się w organizację dożynek. 

Barbara Reszczyńska, dyrektor GCK 
Jerzmanowa 

Magia Folkloru pod przewodnictwem 
Renaty Chrzan z zaprzyjaźnionej gmi-
ny Grębocice. Podczas bloku „Jerzmano-
wa talent” utwór “Rather Be” zaśpiewała 
również Dominika Kozłowska, a wokalem 
i grą na gitarze zaskoczył publiczność so-
łecko-urzędniczy duet w składzie An-
drzej Kochany, sołtys wsi Kurowice 
oraz Iwo Hajdamowicz, pracownik GCK 
w Jerzmanowej.

Kabaret i disco 
Oczekiwany przez wszystkich kabaret Jur-
ki wywołał uśmiechy na twarzach już sa-
mym wyjściem na scenę i improwizacją 
podczas prób mikrofonów. Swoimi skecza-
mi ukazującymi absurdy życia codziennego 

podbili serca i rozbawili wszystkich do łez. 
Rozstrzygnięcia doczekał się konkurs 
na Najpiękniejszą Dożynkową Dekorację 
Posesji. Nagrody dla zwycięzców na scenie 
wręczył wójt i dyrektor GCK w Jerzmano-
wej Barbara Reszczyńska. Po zapadnięciu 
zmroku wcale nie zrobiło się chłodniej, 
gdyż prawdziwy ogień na scenie roznie-
ciła gwiazda wieczoru zespół Soleo. Chło-
paki podgrzali atmosferę do tego stopnia, 
że nikt nie oparł się rytmom disco-polo. 
Muzyka zawładnęła publicznością, któ-
ra bawiła się do późnych godzin nocnych 
na Disco Party – zabawie poprowadzonej 
przez DJ Tomasza Michalskiego.   GCK 
JERZMANOWA
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Artyści z Serbii, Ukrainy, 
Albanii, Włoch, Hiszpanii, 
Algierii, Kazachstanu i Polski 
wystąpili na scenie pod pałacem 
w Jerzmanowej podczas 
Spotkania Kultur, które w tym 
roku odbyło się pod sztandarem 
22. Międzynarodowego Festiwalu 
Folklorystycznego „Świat pod 
Kyczerą”.

Tradycyjnie już całość spotkania rozpo-
częto Turniejem Wsi. Do zmagań w przy-
gotowanych przez Gminne Centrum 
Kultury w Jerzmanowej różnych konku-
rencji przystąpiło osiem sołectw. Drużyny 
musiały wykazać się intelektem, talentem, 
sprawnością fizyczną i zdolnościami arty-
stycznymi. Ogromne napięcie wzbudziło 
„ustawianie stogu” czyli dość popular-
na gra Jenga. Salwy śmiechu wtórowały 
portretowaniu sołtysów, pozytywną ry-
walizację wzbudził wyścig w woderach, 
a dobra zabawa towarzyszyła konkurso-
wi talentów. Zwyciężyła drużyna z Jaczo-
wa, drugi był Potoczek, a trzecie miejsce 
na podium zajęły Kurowice.

Wiele kultur 
Po emocjach związanych z Turniejem Wsi 
korowodem powitalnym przybyli na scenę 
reprezentanci mających wystąpić podczas 
koncertu galowego zespołów. Publiczność, 
gości i gospodarzy przywitał organizator 
festiwalu i założyciel Łemkowskiego Ze-
społu Pieśni i Tańca Kyczera – Jerzy Sta-
rzyński. – Jest mi bardzo miło, że możemy 
być gospodarzem tak wspaniałej imprezy 
i gościć tak wspaniałych artystów. Cie-
szę się, że w ramach międzynarodowe-
go festiwalu to my jesteśmy tym jednym 
ogniwem – mówił otwierając koncert wójt 
gminy Jerzmanowa Lesław Golba. Wspa-
niałe, bajeczne występy, bogate i barwne 
stroje, etniczna muzyka i egzotyczne tań-
ce hipnotyzowały publiczność. Podczas 
koncertu wystąpili: Łemkowski Zespół 
Pieśni i Tańca Kyczera oraz jego sekcja 
dziecięca Kyczerka, Zespół Bryza z Alba-
nii, Idarra – Hiszpania, Mladost – Serbia, 
Tysmenyczanka z Ukrainy i Sarbaz Ruk-
hy z Kazahstanu. Była to niepowtarzalna 
okazja by poznać kulturę i zwyczaje dale-
kich krajów.

Szczytny cel
Imprezie towarzyszył poczęstunek w pięk-
nie przyozdobionych zagrodach sołeckich. 
Na suto zastawionych stołach królowały 
potrawy 10 regionów Polski. Kaszubskie 
śledzie, śląskie kluski, podlaskie karta-
cze, wielkopolskie pampuchy z sosem 

Gościliśmy u nas 200 artystów 
z ośmiu krajów świata

Podziękowania 
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do organizacji 
spotkania, szczególnie sołectwom i Kołom Gospodyń Wiejskich, mieszkańcom Po-
toczka oraz strażakom z OSP Jerzmanowa, OSP Bądzów, OSP Kurów Mały i OSP 
w Ruszowicach.

jagodowym, kurpiowskie faferunchy. Po-
traw na słodko i słono, swojskich wędlin 
i przetworów goście mogli najeść się do sy-
ta za datek przeznaczony na zakup ultra-
sonografu do szpitala w misyjnej osadzie 
Vellingara w Senegalu. Przy senegalskim 
namiocie, w którym można było zapoznać 
się z działalnością charytatywną piel-
grzymów, przygotowano wystawę rzeźby 
Janusza Owsianego. Całość imprezy uroz-
maiciły konkury z nagrodami przygoto-
wanymi przez głównego sponsora firmę 
„EWE – sprzedawca gazu i prądu”. Na nudę 
nie mogły narzekać dzieci, na które czeka-
ły atrakcje w postaci dmuchańców-ska-
kańców czy elektronicznego paintballa. 
Podsumowaniem wydarzenia była trwająca 
do późna na parkiecie pod sceną dyskoteka 
świata. To niesamowite wydarzenie miało 
miejsce 7 lipca 2019.  GCK JERZMANOWA
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Maraton 
w rytmie dance 
Sobotni, ciepły, sierpniowy wieczór 
był okazją do integracji, dobrej 
zabawy i biesiadowania podczas 
Wakacyjnego Maratonu Dance. 
To zabawa taneczna pod chmurką, 
która odbyła się na placu przed 
WDK w Jaczowie.

Dopisywała zarówno pogoda jak i pozy-
tywny nastrój. Widok przybyłych rodzi-
ców i biegających radośnie wokół dzieci, 
stworzył rodzinną atmosferę. Muzykę 
w klimacie dance do późnych godzin noc-
nych zapewnił zespół Summers. Do tańca 
na rozgrzewkę i konkursów z nagrodami 
zapraszały dziewczyny z Fitness Manii, 
dzięki czemu do kolejnych bloków ta-
necznych dołączała coraz większa licz-
ba osób. Zabawa w rytmie dance była 
dla mieszkańców gminy Jerzmanowa do-
brym sposobem na spędzenie weekendo-
wej soboty (3.08.).  GCK JERZMANOWA

Wspaniały jubileusz obchodził 
mieszkaniec Smardzowa. 

W obecności rodziny Marian Zając ob-
chodził 95. urodziny. Z tej okazji do-
stojnego jubilata, 17 sierpnia, odwiedził 
wójt gminy Lesław Golba, który złożył 
mu najserdeczniejsze życzenia, obda-
rował jubilata kwiatami oraz wręczył 
pamiątkową statuetkę. Podczas miłej 
rozmowy przy kawie dowiedzieliśmy się, 
że nasz jubilat cieszy się niesamowitym 
zdrowiem! Pracuje w ogródku, dogląda 
kur i – jak mówią najbliżsi – gdyby mu 

pozwolić, jeszcze przy żniwach by po-
magał. Pan Marian opowiadał dawne hi-
storie z życia, które warto powspominać 
przy takiej okazji. Do Smardzowa przy-
jechał jeszcze w trakcie wojny w lutym 
1945 roku. Tu poznał swoją ukochaną żo-
nę Józefę, z którą przeżył 62 lata. Rodzi-
na mówi o panu Marianie, że jest bardzo 
życzliwym i wdzięcznym człowiekiem, on 
natomiast o bliskich, że ma najlepszą ro-
dzinę na świecie. Życzymy panu co naj-
mniej 120 lat życia w zdrowiu, otoczeniu 
życzliwych ludzi oraz niegasnącej pogody 
ducha.  JT

Dziesięć drużyn 
na zawodach

Na boisku sportowym Dragona 
w Jaczowie odbyły się Gminne 
Zawody Sportowo-Pożarnicze. 

Trudne warunki atmosferyczne panujące 
w sobotę 7 września i nieustający deszcz 
nie przeszkodziły w rywalizacji 10 dru-
żynom z pięciu jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Jerzmanowa 
- OSP Jaczów, OSP Jerzmanowa, OSP 
Smardzów, OSP Bądzów i OSP Kurów 
Mały, bo przecież strażacy bez względu 
na porę roku i pogodę, o każdej godzinie, 
są gotowi nieść pomoc i ratunek.

Jeden zwycięzca
Przybyłych na wydarzenie uczestników 
i zainteresowanych przywitał prezes Za-
rządu Gminnego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP w Jerzmanowej, 
a zarazem wójt gminy Lesław Golba. Dru-
żyny strażaków wzięły udział w dwóch 
konkurencjach: ćwiczenia bojowe 
oraz w sztafecie. Rywalizacja była bar-
dzo zacięta, wszyscy zawodnicy dawali 
z siebie wszystko, by to ich drużyna wy-
grała. Jednak zwycięzca może być tyl-
ko jeden. W sekcji podstawowej męskiej 
I miejsce zdobyła jednostka OSP Jaczów. 
Zaraz za laureatem na II miejscu w sekcji 
męskiej stanęła OSP Smardzów, a na naj-
niższym stopniu podium stanęła OSP 
Jerzmanowa. 

Również dzieci 
Ponadto w zawodach wzięła udział żeń-
ska drużyna OSP Jaczów, młodzieżowa 
drużyna do lat 14 z drużyny OSP Jerz-
manowa, młodzieżowa drużyna powyżej 
lat 14 z OSP Jaczów i z OSP Jerzmanowa, 

a także dziecięca drużyna ochotników 
z OSP Jaczów. Zwycięzcom wręczono 
ufundowane przez wójta gminy pamiątko-
we puchary, dyplomy oraz nagrody w po-
staci bonów okolicznościowych. Ponadto 
wszystkim drużynom OSP biorącym 
udział w zawodach przekazano nagrody 
za uczestnictwo. OSP Jaczów do przy-
szłych zawodów będzie trzymać u siebie 
w remizie puchar przechodni. Wszystkim 
Drużynom OSP serdecznie gratulujemy! 
 JT

95. urodziny pana Mariana



Komunikacja publiczna na terenie gminy Jerzmanowa
 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ w Głogowie – linia nr

 ROZKŁAD JAZDY AUTOBUSÓW ZAKŁADU KOMUNIKACJI  
MIEJSKIEJ w Polkowicach

Jerzmanowa - Smardzów - Jaczów- Paulinów - Głogów/Plac 1000-Lecia

Polkowice - Gaiki - Polkowice

2

24linia nr

NAZWA PRZYSTANKU KURSUJE W DNI ROBOCZE 
(z wyłączeniem ferii i wakacji)

KURSUJE 
W SOBOTY

Jerzmanowa 07:15 - 15:20 16:50 - 09:11
Smardzów 07:19 09:24 15:24 16:54 18:44 09:15

Jaczów - ul. Dębowa 07:21 09:26 15:26 16:56 18:46 09:17
Jaczów - ul. Główna 07:23 09:28 15:28 16:58 18:48 09:19
Jaczów ul. Główna 07:24 09:29 15:29 16:59 18:49 09:20

Legnicka/ Paulinów 07:27 09:32 15:32 17:02 18:52 09:23
Orzechowa/Spadzista Głogów 07:31 09:36 15:36 17:06 18:56 09:27

Orzechowa/Wita Stwosza/Głogów 07:32 09:37 15:37 17:07 18:57 09:28
Wita Stwosza/Wiśniowa /Głogów 07:33 09:38 15:38 17:08 18:58 09:29
Wita Stwosza /Sportowa/Głogów 07:34 09:39 15:39 17:09 18:59 09:30
Stadion Chrobry Głogów/Głogów 07:35 09:40 15:40 17:10 19:00 09:31

Piaskowa 07:37 09:42 15:42 17:12 19:02 09:33
Kołłątaja 07:38 09:43 15:43 17:13 19:03 09:34

B. Krzywoustego/Głogów 07:40 09:45 15:45 17:15 19:05 09:36
Sikorskiego/Rondo/Głogów 07:42 09:47 15:47 17:17 19:07 09:38
Sikorskiego/Mops/Głogów 07:44 09:49 15:49 17:19 19:09 09:40

Przemysłowa/Głogów 07:46 09:51 15:51 17:21 19:11 09:42
Dworzec Kolejowy/Głogów 07:48 09:53 15:53 17:23 19:13 09:44

NAZWA PRZYSTANKU KURSUJE W DNI ROBOCZE

Polkowice/ Młyńska - 11:10 16:00
Polkowice/ Głogowska-osiedle - 11:11 16:01

Polkowice/ 11 Lutego - 11:12 16:02
Polkowice/ 3 Maja-kiosk - 11:14 16:04
Polkowice/ 3 Maja-kino - 11:16 16:06

Polkowice/ Dąbrowskiego-osiedle 06:30 11:18 16:08
Polkowice/ Intermarche - 11:20 16:10

Trzebcz 06:34 11:26 16:16
Guzice 06:36 11:28 16:18

SZYB RIX 06:38 11:30 16:20
Moskorzyn 06:40 11:32 16:22

Kaźmierzów NŻ 06:42 11:34 16:24
Kaźmierzów 06:43 11:35 16:25
Sucha Górna 06:48 11:40 16:30

Sucha Górna spo 06:50 11:42 16:32
Potoczek 06:58 11:50 16:40

Gaiki 07:00 11:52 16:42

NAZWA PRZYSTANKU KURSUJE W DNI ROBOCZE

Gaiki 07:00 11:52 16:45
Potoczek 07:02 11:54 16:47

Sucha Górna spo 07:10 12:02 16:55
Sucha Górna 07:11 12:03 16:56
Kaźmierzów 07:16 12:08 17:01

Kaźmierzów NŻ 07:17 12:09 17:02
Moskorzyn 07:19 12:11 17:04

Guzice 07:23 12:15 17:08
Trzebcz 07:25 12:17 17:10

Polkowice/ Kolejowa Osiedle 07:31 12:23 17:16
Polkowice/ Dąbrowskiego-SP 07:33 12:25 17:18
Polkowice/ 3 Maja-miedziak 07:35 12:27 17:20

Polkowice/ 3 Maja-SP3 07:37 12:29 17:22
Polkowice/ 11 Lutego-ROD 07:39 12:31 17:24

Polkowice/ Głogowska-PCUZ 07:40 12:32 17:25
Polkowice/ Młyńska 07:41 12:33 17:26

NAZWA PRZYSTANKU KURSUJE W DNI ROBOCZE  
(z wyłączeniem ferii i wakacji)

KURSUJE 
W SOBOTY

Dworzec Kolejowy/Głogów 06:30 08:31 14:36 16:06 18:01 08:15
Przemysłowa/Głogów 06:31 08:32 14:37 16:07 18:02 08:16

Sikorskiego/Starostwo/Głogów 06:33 08:34 14:39 16:09 18:04 08:18
Sikorskiego/ Bank/Głogów 06:35 08:36 14:41 16:11 18:06 08:20
Sikorskiego/Rondo/Głogów 06:37 08:38 14:43 16:13 18:08 08:22
B. Krzywoustego/Głogów 06:39 08:40 14:45 16:15 18:10 08:24

Kołłątaja/Głogów 06:41 08:42 14:47 16:17 18:12 08:26
Piastowska PWSZ/Głogów 06:42 08:43 14:48 16:18 18:13 08:27

Stadion Chrobry Głogów/Głogów 06:44 08:43 14:50 16:20 18:15 08:29
Wita Stwosza/Sportowa/Głogów 06:45 08:45 14:51 16:21 18:16 08:30
Wita Stwosza/Wiśniowa/Głogów 06:46 08:46 14:52 16:22 18:17 08:31

Orzechowa/Spadzista/Głogów 06:47 08:49 14:54 16:24 18:19 08:32
Legnicka/Paulinów 06:52 08:54 14:59 16:29 18:24 08:37

Jaczów centrum 06:55 08:57 15:02 16:32 18:27 08:40
Jaczów Główna 06:56 08:58 15:03 16:33 18:28 08:41

Jaczów ul, Dębowa 06:58 09:00 15:05 16:35 18:30 08:43
Smardzów 07:00 09:02 15:07 16:37 18:32 08:45

Jerzmanowa 07:06 - 15:13 16:43 - 08:51



Komunikacja publiczna na terenie gminy Jerzmanowa
 GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE w Jerzmanowej

 GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE w Jerzmanowej

linia nr

linia nr

Zofiówka – Gaiki – Potoczek – Bądzów – Golowice – Jerzmanowa – Kurów Mały 
– Jerzmanowa

Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów – Jerzmanowa

I

II

NAZWA PRZYSTANKU
KURSUJE W DNI ROBOCZE  

(oprócz świąt, ferii zimowych i letnich 
oraz szkolnych przerw świątecznych)

ZOFIÓWKA 02 06:17 08:42 11:10 14:22 15:57

GAIKI 04 06:22 08:47 11:15 14:27 16:02

POTOCZEK 03 06:25 08:50 11:18 14:30 16:05

BĄDZÓW 02 06:30 08:55 11:23 14:35 16:10

GOLOWICE 02 06:35 09:00 11:28 14:40 16:15

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 03 06:45 09:10 11:38 14:50 16:25

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 01 06:48 09:13 11:41 14:53 16:28

KURÓW MAŁY 01 06:54 09:19 11:47 14:59 16:34

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 02 07:00 09:25 11:53 15:05 16:40

NAZWA PRZYSTANKU
KURSUJE W DNI ROBOCZE  

(oprócz świąt, ferii zimowych i letnich 
oraz szkolnych przerw świątecznych)

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 01 10:00 12:55 15:20 16:50

KURÓW MAŁY 01 10:06 13:01 15:26 16:56

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 02 10:12 13:07 15:32 17:02

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 04 10:15 13:10 15:35 17:05

BĄDZÓW 02 10:20 13:15 15:40 17:10

GOLOWICE 02 10:25 13:20 15:45 17:15

POTOCZEK 02 10:35 13:30 15:55 17:25

GAIKI 03 10:38 13:33 15:58 17:28

ZOFIÓWKA 02 10:43 13:38 16:03 17:33

NAZWA PRZYSTANKU
KURSUJE W DNI ROBOCZE  

(oprócz świąt, ferii zimowych i letnich 
oraz szkolnych przerw świątecznych)

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 02 10:02 12:57 15:22 16:55

MANIÓW 02 10:07 13:02 15:27 17:00

ŁAGOSZÓW MAŁY 01 10:11 13:06 15:31 17:04

MODŁA UL. LETNIA 05 10:15 13:10 15:35 17:08

MODŁA UL. LETNIA 01 10:18 13:13 15:38 17:11

KUROWICE UL. WSPÓLNA 01 10:20 13:15 15:40 17:11

NAZWA PRZYSTANKU
KURSUJE W DNI ROBOCZE  

(oprócz świąt, ferii zimowych i letnich 
oraz szkolnych przerw świątecznych)

KUROWICE UL. WSPÓLNA 02 06:44 09:09 11:37 14:49 16:24

MODŁA UL. WSPÓLNA 01 06:46 09:11 11:39 14:51 16:26

MODŁA UL. LETNIA 04 06:49 09:14 11:42 14:51 16:29

ŁAGOSZÓW MAŁY 04 06:53 09:18 11:46 14:58 16:33

MANIÓW 01 06:57 09:22 11:50 15:02 16:37

JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 01 07:02 09:27 11:55 15:07 16:42

GMINNE PRZEWOZY
PASAŻERSKIE 

ZAKŁAD HANDLU I TRANSPORTU 
„RAZBI” ZBIGNIEW PROSKI
GÓRZYN 45, 59-305 RUDNA

NIP: 692-020-86-99
TEL./FAX: 76/843-96-34

KOMUNIKACJA MIEJSKA  
SP. Z O.O.

GŁOGÓW,  
UL. TRANSPORTOWA 3  

TEL. 76 745-12-00

www.km.glogow.pl

ZAKŁAD KOMUNIKACJI 
MIEJSKIEJ 

W POLKOWICACH

POLKOWICE, UL. 3 MAJA 51
TEL. 76 506 56 11

www.zkmp.pl
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 Bez wątpienia harcerstwo zawsze było, 
jest i – miejmy nadzieję – będzie organiza-
cją, która wychowuje młodych ludzi. Co cię 
skłoniło do tego, aby wstąpić do harcerstwa 
i założyć własną drużynę?
Do wstąpienia do harcerstwa skłoni-
ła mnie moja babcia, która opowiadała 
o harcerzach, którzy działali na Wscho-
dzie. Ogromny wpływ miały na to rów-
nież przekazy historyczne moich rodziców, 
a także książki, po które sięgałem. Miałem 
7 lat, kiedy wstąpiłem do harcerstwa i mo-
że nie przeczytałem do końca wszystkich 
tych książek, ale zafascynowało mnie to, 
jak harcerze radzą sobie w różnych sytu-
acjach i to, że bycie w harcerstwie poma-
gało im w przyszłym życiu, byli bardziej 
zaradni. Na pierwszą zbiórkę do zastę-
pu Burza, działającego wtedy przy para-
fii św. Klemensa w Głogowie, zgłosiłem 
się po obejrzeniu filmu „Czarne stopy”, 
opowiadającym o przygodach harcerzy, 
którzy pojechali na obóz. Zastęp należał 
do Pierwszej Przemkowskiej Drużyny har-
cerzy Dęby, która niestety się rozwiązała, 
ale płomień harcerski we mnie nie zgasł. 
Dążyłem do tego, żeby tę organizację ja-
koś wskrzesić. Jako mały chłopiec nie mo-
głem jej założyć ze względu na ogromną 
odpowiedzialność. Ja nazywam to „latami 
ciemności”, kiedy to nie było harcerstwa. 
Było nas tylko dwóch. Spotykaliśmy się, 
próbując utworzyć namiastkę harcerstwa. 
W 2014 roku udało mi się już zamknąć 
adekwatne stopnie i zdobyć funkcje, któ-
re pozwoliły mi utworzyć pierwszy zastęp 
Grzmot w Jaczowie. Miałem wtedy 13 lat. 

 Czy było w tym czasie dużo chętnych 
osób?
Po naborze stan zastępu liczył pięć osób 
i tych pięć osób zostało do 2018 roku. 

 Ile zastępów liczy aktualnie drużyna? 
Trzy zastępy: Dragoni, Pancerni i Rajtarzy 
oraz gromada zuchowa Ułani. 

 Czym zajmujecie się w harcerstwie na co 
dzień?
Zastępowy pisze plan pracy zastępu na da-
ny rok, który składa we wrześniu. Moim 

obowiązkiem jest sprawdzenie, czy ten 
plan jest zgodny z tradycją harcerską 
i czy jest bezpieczny. Jeśli wszystko jest 
w porządku, przyglądam się treści zajęć 
i zastanawiam się, czy coś podreperować, 
podkręcić. Można powiedzieć, że jestem 
doradcą zastępowego. Filtruję plan zanim 
wejdzie w życie. Na zajęciach uczymy się 
m. in. ogniomistrzostwa, czyli bezpiecz-
nego rozpalania ognia zapałkami, lupą 
od słońca, łukiem ogniowym lub krzemie-
niami, uczymy się musztry, pierwszej po-
mocy i wielu innych przydatnych rzeczy. 
Podsumowaniem pracy jest biwak, zimo-
wisko, a największym – obóz, który jest 
sprawdzianem umiejętności harcerzy, 
ale również diagnozą pracy, jaką włożył 
zastępowy w przekazywanie wiedzy. Po 
obozie drużynowy spotyka się ze swoimi 

zastępowymi oraz starszymi harcerzami 
i analizują, co trzeba w przyszłym roku 
harcerskim naprawić. 

 Można powiedzieć, że uczycie się prak-
tycznych rzeczy?
Tak, stawiamy na praktykę. I co jest 
pięknego w harcerstwie? Tak naprawdę 
czy komuś w życiu przyda się umiejętność 
pozyskiwania wody z korzenia? No nie, 
bo nie zakładamy jakiejś apokalipsy, ale te 
rzeczy mają ukryte znaczenie. Jeśli uczymy 
harcerzy ogniomistrzostwa, to nie chodzi 
o to, żeby w przyszłości potrafili rozpalić 
grilla. Chodzi nam o to, jak nauczyć przy-
gotowania do rozpalenia ogniska. Kształtu-
jemy odpowiedzialność, cierpliwość. 

 Macie swoje prawo, kodeks? Czy możesz 
podać przykład, jak wasze prawo wpływa 
na kształtowanie życia?
Mamy dziesięć praw – taki dekalog harcer-
ski. Zawsze spotykałem się z tym, że dzie-
siąte prawo harcerskie jest najtrudniejsze, 
a brzmi ono „Harcerz jest czysty w my-
śli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu 
i nie pije napojów alkoholowych”. Uwa-
żam, że jest to nieprawda. Dla mnie jest 
najłatwiejsze, najłatwiej mi powiedzieć 
słowo „nie”. Najtrudniejsze jest dla mnie 
„Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom 
i wszystkim swoim przełożonym” – nie za-
wsze mam takie samo zdanie jak rodzice. 

 Jak wasze działania wpływają na lokalne 
społeczeństwo? Co dajecie ludziom?
Harcerstwo skierowane jest do młodych 
ludzi – dzieci i młodzieży – którzy szuka-
ją swojej drogi. Tak zwani „maniacy kom-
puterowi” odnajdują swoje pasje. Jeden 
z naszych harcerzy odkrył, że ma smykał-
kę do konstruowania zbroi rycerskich i ro-
bi to na bardzo wysokim poziomie! Potrafi 
pojechać do Castoramy, kupić kawał blachy 
i z tego zrobić prawdziwą zbroję rycerską. 
Harcerstwo po to jest, by pomóc odkryć 
komuś swoją drogę. 

 Gdybyś miał w drużynie nieograni-
czone zasoby, to jakich działań byś się 
podejmował?
Naszym marzeniem od zawsze było, 

To człowiek niezwy  czajny, 
a ma dopiero 18 lat
Uczy się jak każdy nastolatek, ale nie jak każdy należy do drużyny harcerskiej. Przynajmniej raz 
w tygodniu szykuje się do zbiórki, a jest także drużynowym gromady zuchowskiej... Ten młody 
człowiek w swojej harcerskiej służbie jest wzorem i ideałem do naśladowania. Poznajcie Mikołaja 
Sokalskiego, drużynowego 125 Jaczowskiej Drużyny Harcerskiej Husaria. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Tytoń_(produkt)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Napój_alkoholowy
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żeby na naszym terenie powstał zwiad 
konny. Myśleliśmy nawet o tym, żeby na 11 
listopada, na Bieg Gęsi, wjechać ze sztan-
darem konno. 

 Które wydarzenia z życia drużyny zapa-
dły ci najbardziej w pamięć?
Myślę, że 17 marca 2018 roku, czyli mo-
ment powołania. Kiedy nasz komendant 
wrocławskiego Związku Drużyn Harcer-
skich wydał rozkaz powołujący drużynę 
i mianujący mnie na funkcję drużynowe-
go. To były największe „ciary” i emocje. 
I na pewno każde przyrzeczenie harcer-
skie. Każdy harcerz, który spełni wy-
magania i jest gotowy na to, żeby złożyć 
przyrzeczenie, otrzymuje krzyż harcer-
ski przy ogniu. To jest bardzo podniosły 
moment, zwłaszcza dla mnie – tego, któ-
ry przyjmuje przyrzeczenie. „Mam szcze-
rą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu 
i Polsce...” – to są bardzo istotne słowa 
i ufam tym, którzy wypowiadają te słowa. 
To dla mnie zaszczyt odznaczyć moich har-
cerzy i przyjąć od nich przyrzeczenie. 

 Jak długo zamierzasz jeszcze czynnie 
udzielać się w harcerstwie? 
Tak długo, jak będę mógł. Ile sił wystarczy 
i tak długo, jak będzie to potrzebne, a my-
ślę, że będzie potrzebne. 

 Jakie masz plany na przyszłość ?
I tu mam rozterkę! Mam trzy drogi do wy-
boru: wojsko, polityka i historia. Są to trzy 
misje, które chciałbym przejść, ale nie 
mam daru bilokacji, więc chyba nie uda mi 
się spełnić wszystkiego. 

 Czy chciałbyś zachęcić naszych mło-
dych mieszkańców gminy Jerzmanowa, że-
by wstąpili do twojej drużyny?
Każdemu, kto to przeczyta i dojdzie 
do końca tego wywiadu, chciałbym powie-
dzieć, że moim pragnieniem jest to, żeby-
ście stawili się na zbiórkach, które będę 
organizowane od września do czerwca. 
Chcemy, żebyście zasilili nasze szeregi, 
bo to jest dla was! Drużynowy, zastępo-
wy, przyboczny, kwatermistrz – jesteśmy 
dla was, żeby wam zorganizować czas, co 
w przyszłości zaowocuje różnymi umiejęt-
nościami i cechami! Jeśli macie czas i chęć 
przeżycia przygody życia, to zapraszam 
was do harcówki! Gwarantuję wam, że bę-
dzie to przygoda życia. 

Dziękuję za rozmowę. 
Justyna Tórz 

To człowiek niezwy  czajny, 
a ma dopiero 18 lat

Na boisku Dragona Jaczów odbył 
się piłkarski turniej Puchar Lata – 
o puchar wójta gminy Jerzmanowa. 
Udział w rywalizacji wzięły cztery 
zespoły z terenu tej gminy: Dragon 
Jaczów, Sokół Jerzmanowa, 
Łagoszowia Łagoszów oraz Perła 
Potoczek. 

Rozegrano kilka meczów na dużym bo-
isku, ale ze względu na wysoką tem-
peraturę czas gry ograniczono do pół 
godziny. Na trybunach nie zabrakło kibi-
ców. Atmosfera była dobra. Wygrała ekipa 
z Jerzmanowej. – Nie chodzi o rywaliza-
cję, a o dobrą zabawę. Należy odstawić 
na bok wszystkie smutki i żale, które cza-
sami pojawią się pomiędzy drużynami, 

bo przecież jesteśmy jedną gminą. Trze-
ba sobie pomagać – mówił Łukasz Gu-
mienny, prezes Dragona. Był też turniej 
oldbojów, który zawsze budzie wiele po-
zytywnych emocji. Najlepszy był Dragon 
Jaczów. –Najważniejsza jest rywalizacja 
w duchu fair-play – podkreślał wójt Le-
sław Golba. Ale chyba najważniejszym 
punktem imprezy było wręczenie odzna-
czeń zasłużonym dla tego klubu. Złotą od-
znakę Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
w Legnicy otrzymali Aleksander Makara 
– były wieloletni prezes klubu oraz Tade-
usz Tomski – bramkarz i trener Dragona. 
Srebrną Kamil Makara – były kierownik 
i piłkarz Marcin Janaś, który nagrody 
osobiście nie mógł odebrać, bo jest nad 
morzem na wakacjach. A potem był grill 
i zabawa z Dj-em.  RED

Udany turniej i dobra zabawa
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To był już piąty rajd rowerowy 
zorganizowany przez radę 
sołecką Jerzmanowej i nasze 
centrum kultury. Udany, mimo 
niesprzyjającej aury. 

Krople z nieba nie odstraszyły zamiłowa-
nych cyklistów, którzy tuż przed godziną 
15 (7 września) pojawili się przy wiacie re-
kreacyjnej na ul. Lipowej w Jerzmanowej. 
Gotowi do startu w V Rajdzie Rowerowym 
pn. „Jeździmy, bo lubimy”.

Lekcja historii 
Jeszcze przed wyruszeniem w trasę uczest-
nicy mieli okazję wziąć udział w ogólnopol-
skiej akcji Narodowe Czytanie . Na scenie 
przy boisku w Jerzmanowej grupa Dysku-
syjnego Klubu Książki na czele z naszymi 
bibliotekarkami Patrycją Barną i Martą 
Tomulik w przepięknych stylizacjach do-
branych do tegorocznej „narodowej lek-
tury” odczytali fragmenty „Katarynki” 
Bolesława Prusa. Po oficjalnym starcie 
dokonanym przez sołtys wsi Jerzmano-
wej Janetę Białek, rajd ruszył pod deszcz 
i wiatr w drogę po obiszowskich lasach. 
Przystankiem na trasie był plac cegielni 
w Bądzowie, gdzie w ramach projektu pn. 
„Bądzowski zlepek ceramicznych wspo-
mnień” Antoni Bok, historyk i regionalista, 
opowiadał o historii cegielni i Bądzowa. Po 
tej niezwykłej lekcji grupa rowerzystów 
eskortowana przez bądzowskich strażaków 
wyruszyła w dalszą część trasy.

Smakowity finał 
Na najwytrwalszych w sali w Jerzmano-
wej czekały: rozgrzewająca grochówka, 
gorące kiełbaski, kawa, herbata, ciasto 
i owoce przygotowane przez gospody-
nie z KGW w Jerzmanowej. Atrakcjami 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
za udział w tym eventowym tryptyku. 
Udowodniliście, że jest to najlepszy spo-
sób na spędzenie sobotniego popołudnia 
niezależnie od warunków pogodowych. 
Serdecznie dziękujemy również: Nadle-
śnictwu Głogów, Strażakom z OSP w Bą-
dzowie i KGW w Jerzmanowej. 

GCK Jerzmanowa

Sport, kultura, piknik...

dla uczestników był teatrzyk kamishibai, 
konkurs z nagrodami oraz zabawy przygo-
towane w ramach Narodowego Czytania. 
Każdy, jak co roku, otrzymał także pamiąt-
kowy gadżet, tym razem była to patrolowa 
apteczka dla cyklistów wyposażona w ze-
staw do udzielania pierwszej pomocy. Do-
datkowo na pamiątkę zabrać można było 
wykonaną przez siebie koszulkę.  GCK 
JERZMANOWA 

Mistrzowie! Są razem od 60 lat!Piękny jubileusz 60-lecia 
małżeństwa obchodzą w tym 
roku państwo Janina i Marian 
Stysiakowie z Potoczka. Z tej okazji 
nie mogło zabraknąć pamiątkowej 
tabliczki z gratulacjami 
oraz kwiatów!

Janina i Marian Stysiakowie obchodzą 
w tym roku tzw. Diamentowe Gody, czy-
li jubileusz 60-lecia małżeństwa. Po uro-
czystej mszy świętej, która odbyła się 21 
lipca w Jerzmanowej, gratulacje jubila-
tom złożył wójt gminy Jerzmanowa Le-
sław Golba: - To piękna i bardzo ważna 
rocznica. Tym bardziej, że w dzisiejszych 
czasach coraz trudniej o tak długolet-
nie pożycie. Stanowią państwo wzór 
małżeństwa, rodzicielstwa. Tylko w do-
mu, w którym istnieje miłość, zrozumie-
nie, ale również przyjaźń i przywiązanie 

do siebie oraz ponadczasowych wartości, 
ludzie mogą żyć ze sobą tak długo. Życzę 
państwu kolejnych pięknych wspólnych 
lat – mówił do jubilatów. – Ślub cywilny 
wzięliśmy 16 maja 1959 roku w Jerzmano-
wej, a kościelny 19 lipca 1959 r. – mówią. 
– Doczekaliśmy się czwórki dzieci, czter-
naścioro wnucząt i pięcioro prawnuków. 
W naszym małżeństwie nie zawsze świe-
ciło słońce, ale zawsze dawaliśmy sobie 
wspólnie radę z problemami. Uważamy, 
że receptą na długoletnie udane małżeń-
stwo jest sprawiedliwy podział obowiąz-
ków - opowiadają. Małżonkom serdecznie 
gratulujemy pięknego jubileuszu i życzy-
my zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej po-
myślności na następne lata życia.  JT
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Spośród 9 wniosków, które wpłynęły 
na konkurs, GCK w Jerzmanowej kilka 
dofinansuje. Do końca listopada br. zreali-
zowane zostaną cztery lokalne inicjatywy, 
których autorami są mieszkańcy poszcze-
gólnych miejscowości gminy Jerzmano-
wa. Szczegóły dotyczące poszczególnych 
inicjatyw publikować będziemy na naszej 
stronie i na Facebooku. Zachęcamy do czę-
stego zaglądania na gckjerzmanowa.pl. 

Bądzowski zlepek ceramicznych 
wspomnień
Celem projektu jest zachowanie od za-
pomnienia historii o bądzowskiej ce-
gielni i związanych z nią mieszkańcach. 
W programie projektu znajdują się zajęcia 

z ceramiki dla dzieci i dorosłych, spotka-
nie przybliżające historię cegielni oraz im-
preza integrująca połączona z pokazem 
filmu, wystawą zdjęć i prac warsztato-
wych. Miejscowość: Bądzów.

Rodzinna Współpracowania
Zadanie projektu to wzmacnianie więzi 
członków rodziny poprzez wspólne two-
rzenie i przypomnienie rodzicom, że czas 
wspólnie spędzony z dzieckiem jest naj-
bardziej wartościową rzeczą. Projekt po-
dzielony jest na cztery spotkania, podczas 
których odbędą się warsztaty introligator-
skie, bębniarskie i wykorzystujące techni-
kę Land-Art. Miejscowość: Jerzmanowa

Urzędniczka jak komandos

Drugi etap lokalnych inicjatyw
Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury 
w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019

Rozpoczął się drugi etap zadania „Jerzmanowskie inicjatywy kulturalne w Gminie 
Jerzmanowa” w ramach programu DOM KULTURY + INICJATYWY LOKALNE. 

Foto Spotkania
To warsztaty i spotkania z zawodowymi 
fotografami i pasjonatami fotografii, któ-
rzy opowiedzą o tajnikach swojej pracy. 
Projekt zakończony zostanie wystawą fo-
tografii uczestników warsztatów. Miejsco-
wość: Gaiki

Głogów blisko czy daleko?
To projekt skierowany stricte do mieszkań-
ców wsi Gaiki, którego celem oprócz inte-
gracji jest zapoznanie z historią i kulturą 
regionu. W ramach tego pomysłu zorgani-
zowana zostanie wycieczka po najważniej-
szych zabytkach Głogowa. Miejscowość: 
Gaiki  GCK JERZMANOWA

Urzędnik? Osoba przy papierach, 
za biurkiem. Czyżby? Anna 
Sekuła, inspektor ds. zarządu dróg 
gminnych, na pewno łamie ten 
stereotyp. 

Ania Sekuła to prywatnie żona i mama 
dwóch córeczek. Za dnia dogląda spraw 
urzędowych, a po godzinach... trenu-
je do wyścigów, których ideą jest chęć 
sprawdzenia swoich sił w trudnych wa-
runkach! 31 sierpnia w Gdyni pani Anna 
wzięła udział w X Edycji Biegu Morskie-
go Komandosa pamięci gen. broni W. Po-
tasińskiego w kategorii hard historyczny. 
Zajęła III miejsce! Bieg upamiętniał wy-
darzenia z 1 września 1939 roku, kiedy 
to o 4.45 rozpoczęła się II Wojna Świa-
towa. Kategoria ta dedykowana jest oso-
bom o zainteresowaniach historycznych, 

patriotycznych i tych, którzy do startu 
w kategorii Hard chcą dołożyć ekstremal-
ną godzinę startu. Wyposażona i ubrana 
jak przystało na żołnierza – kompletny 
mundur, plecak z obciążeniem oraz ćwi-
czebna atrapa AK 47 oraz nakrycie gło-
wy – hełm Wojska Polskiego ze znakiem 
Polski walczącej! Pani Anna pokonała 
dystans 22 kilometrów. Tym bardziej je-
steśmy z niej bardzo dumni! – Mam duszę 
wojownika i lubię wyzwania. Zaliczyłam 
wszystkie możliwe biegi OCR, czyli bie-
gi terenowe z przeszkodami. Natomiast 
ten bieg był dla mnie wyjątkowy, ponie-
waż idealnie przypomniał mi, że najtrud-
niejsza walka to ta z samym sobą. Myślę, 
że nadal będę znajdować granice swoich 
możliwości, pokonywać je i osiągać wię-
cej niż wydaje się, że móżna – opowiada 
Anna Sekuła.  JT

Jak co roku, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła 
II w Jerzmanowej aktywnie 
uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji 
Narodowe Czytanie. 

Ta edycja imprezy cieszyła się wyjąt-
kowym powodzeniem u uczniów klas 
starszych, którzy musieli rozszyfrować 
zakodowane tytuły książek. Uczniowie 
z klas młodszym poznali historię niewi-
domej dziewczynki z noweli „Katarynka” 
Bolesława Prusa. Kampania promująca 
czytelnictwo niezwykłe przypadła do gu-
stu uczniom szkoły. Nauczyciele cieszą 
się, że dzieci i młodzież z takim zaangażo-
waniem wzięli udział w zaproponowanych 
działaniach. Organizatorem akcji była bi-
blioteka szkolna.  SP JERZMANOWA

Narodowe 
czytanie 
w szkole 
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Po słonecznych wakacjach nadszedł 
czas powrotu do szkoły. 2 września 
2019 r. uroczystą mszą św. 
uczniowie Szkół Podstawowych 
w Jerzmanowej oraz w Jaczowie 
zainaugurowali w naszej gminie 
nowy rok szkolny.

Lesław Golba, wójt gminy Jerzmanowa, 
w swoim przemówieniu nawiązał do uro-
czystości, które odbyły się 1 września 
w Warszawie: – Pierwszego września ob-
chodziliśmy 80. rocznicę wybuchu II Woj-
ny Światowej. Wczoraj w Warszawie trzech 
prezydentów: Prezydent Rzeczpospolitej 
Polski, Wiceprezydent Stanów Zjedno-
czonych oraz Prezydent Niemiec uderzyli 
w dzwon pamięci i przestrogi. To wielkie 
wydarzenie, ponieważ z ust Prezydenta 
Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera pa-
dły historyczne słowa i to jeszcze w języku 
polskim – słowa przeproszenia i przeba-
czenia. Prezydent przyznał, że agresorem 
i sprawcą wojny były hitlerowskie Niem-
cy. Przez kilkadziesiąt lat Świat był w nie-
prawdzie, co do wybuchu wojny. Mówiono, 
że to sprawcą była Polska. Wy, Kochane 
Dzieci, jesteście świadkami historycznego 
wydarzenia, ponieważ to będzie brzmiało! 
Te słowo pójdą w świat. Świat się dowia-
duje, dzięki polityce, prawdy i prawdy hi-
storycznej. Świat się dowiaduje o agresji 
Niemiec i Rosji. Żyjemy w czasach, w któ-
rych o Polsce zaczęto mówić jako ofierze 
II Wojny Światoej. – mówił wójt. Rozpo-
częcie roku szkolnego było okazją do po-
żegnania Haliny Boruszczak po 40 latach 

Pierwszy dzwonek! 

Drodzy Uczniowie, Miłe Przedszkolaki!
Życzę Wam by nauka w nowym roku szkolny 2019/2020 była udaną przygodą edukacyjną, 
zapewniającą mądre poznawanie świata i rozwijania własnych talentów. Niech czas spędzo-
ny w szkole zaowocuje zdobywaniem wiedzy, dobrymi ocenami, ciekawymi zajęciami w przy-
jaznej, pełnej życzliwości atmosferze oraz wspaniałymi i trwałymi przyjaźniami.

Szczególnie ciepłe życzenia kieruję do dzieci, które po raz pierwszy przekraczają progi szkoły 
lub przedszkola. Niech radość i entuzjazm towarzyszą Wam podczas całej Waszej drogi edu-
kacyjnej, na którą dzisiaj wkraczacie. Szanowni Nauczyciele, Dyrektorzy i Pracownicy Szkół 
oraz Rodzice! U progu nowego roku szkolnego 2019/2020 składam wszystkim Nauczycie-
lom i Pracownikom oświaty najserdeczniejsze życzenia spokojnej i satysfakcjonującej pracy, 
wytrwałości i wyrozumiałości. Wam zaś, drodzy Rodzice, życzę, aby osiągnięcia Waszych 
dzieci były dla Was nieustającym powodem do dumy. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku 
Szkolnym!

Wójt gminy Jerzmanowa Lesław Golba 

Przepiękna sala balowa 
Kompleksu Pałacowo-Parkowego 
w Bądzowie oraz skrzypce, 
klawesyn, wiolonczela i altówka... 
Niesamowicie nastrojowy koncert 
w gminie Jerzmanowa. 

Było to kolejne przedsięwzięcie w ramach 
20-dniowej muzycznej podróży festiwa-
lu „Przedsionek Raju”, który po raz drugi 
zagościł w naszej gminie. Po ubiegłorocz-
nym koncercie w Jaczowie, gdzie głównym 
bohaterem była muzyka Antonio Vivaldie-
go, tegoroczny koncert muzyki barokowej 
Jana Sebastiana Bacha był równie zachwy-
cającą niespodzianką. Dla licznie zgroma-
dzonej publiczności koncert wykonały: 
gwiazda wieczoru, Jesenka Balic Zunic – 
pierwsze skrzypce, wybitna klawesynist-
ka Joanna Boślak-Górniok oraz orkiestra 
barokowa – Green Kore. Nastrój wytwo-
rzony przez miejsce i muzykę dosłownie 
przenosił słuchaczy do epoki baroku. By-
ła to niepowtarzalna okazja by za sprawą 
dźwięków odnaleźć spokój i harmonię 
dla duszy i umysłu. Blisko 150 osobowa 

Przedsionek Raju w Bądzowie

publiczność oklaskiwała w ykonanie 
na stojąco, nie wypuszczając artystek bez 
bisu. Gminne Centrum Kutury serdecznie 
dziękuje dyrektorowi artystycznemu fe-
stiwalu Cezaremu Zychowi za profesjona-
le wsparcie oraz właścicielom Kompleksu 

Pałacowo-Parkowego im. Jana Witkow-
skiego w Bądzowie za mistrzowski kunszt 
przygotowania wnętrza oraz poczęstunku. 
Niezapomniana na wielu mieszkańców na-
szej gminy impreza odbyła się 1 sierpnia. 
 GCK JERZMANOWA

pracy oraz podziękowania za 30 lat pra-
cy Wiolettcie Olejnik, dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Jaczowie oraz złożenia 

gratulacji Katarzynie Mańce oraz Agniesz-
ce Paś za uzyskanie stopnia nauczyciela 
mianowanego.  JT
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Po raz kolejny uczniowie klas 
czwartych i szóstych wyjechali 
na zieloną szkołę. 15- dniowy 
pobyt w Świeradowie Zdroju 
odbył się dzięki wsparciu Fundacji 
KGHM Polska Miedź w ramach 
dofinansowania zadania pn. 
„Zielona Szkoła dla uczniów szkół 
podstawowych Gminy Jerzmanowa”. 

W tym roku do Świeradowa Zdroju po-
jechało łącznie 106 uczniów – 61 dzieci 
ze szkoły podstawowej w Jerzmanowej 
oraz 45 ze Szkoły Podstawowej w Jaczo-
wie. Uczestnicy 15- dniowego turnusu zo-
stali zakwaterowani w Hotelu Interferie 
MALACHIT. Do dyspozycji uczniów i na-
uczycieli były pokoje 3 i 4-osobowe z ła-
zienkami. W ramach wyjazdu uczniowie 
realizowali program nauczania oraz pro-
gramy wychowawcze szkół, w tym zaję-
cia profilaktyczno – wychowawcze wg 
programu „Spójrz inaczej”. Na potrze-
by realizacji zajęć edukacyjnych dostęp-
ne były sale konferencyjne, świetlica 

Rozpoczęcie nauki to bardzo trudny 
czas zarówno dla przedszkolaków, 
jak i ich rodziców. Dużo zmian 
i nowych wyzwań, zmierzenie się 
z nową rzeczywistością, nowym 
miejscem i rozstaniem z rodzicami. 
Bardzo dobrym przygotowaniem 
dziecka do rozpoczęcia roku jest 
adaptacja przedszkolna.

Adaptacja to proces poznania i przystoso-
wania się do nowego środowiska. Dziecko 
wchodząc do nowego środowiska traci po-
czucie bezpieczeństwa. Pojawia się strach 
i obawa, że ukochana mama lub tata nie 

wróci. Czas ten jest niezwykle trudny 
dla całej rodziny. Pojawiają się łzy, trudne 
rozstania, prośby – „mamo, zostań…” Wy-
chodząc naprzeciw potrzebom rodziców 
i dzieci, w Przedszkolu Kraina Marzeń 
w Jerzmanowej zorganizowane zostały 
zajęcia adaptacyjne. Podczas pierwszych 
dni pobytu dzieci wraz z rodzicami zwie-
dzały przedszkole: salę, łazienkę, szatnię. 
Poznały nauczycielki pracujące w gru-
pach oraz pracowników obsługi. Przyszłe 
przedszkolaki z radością odkrywały no-
we zabawki, obserwowały rówieśników, 
a niekiedy podejmowały wspólną zabawę. 
Dzieci wraz z rodzicami uczestniczyły 
w zabawach integracyjnych. Każdy rodzic 

mógł indywidualnie porozmawiać z wy-
chowawcami i zapytać o nurtujące spra-
wy. Nauczyciele mieli okazję bliżej poznać 
nowych wychowanków. Korzyści z zajęć 
adaptacyjnych są więc obopólne. Pozna-
nie nowego środowiska, pań oraz „oswo-
jenie” się z nową sytuacją z pewnością 
ułatwiło dzieciom pierwsze dni września, 
a z początkiem września dzieci przekro-
czyły próg nowego przedszkola, weszły 
do nowej grupy i tym samym zaczął się 
dla nich nowy etap życia . W przedszko-
lu pod opieką swoich opiekunów będą się 
uczyć, bawić, miło spędzać czas w Krainie 
Marzeń.  JT

wyposażona w sprzęt multimedialny, bo-
isko wielofunkcyjne, kort tenisowy, ha-
la sportowa, siłownia. Bogaty program 
animacji, w ramach którego zaplanowa-
ne zostały wycieczki, zajęcia sportowe, 
pikniki oraz inne aktywności na świe-
żym powietrzu, nie pozwalał się uczniom, 
nudzić. - Zależy mi na tym, aby każdego 

roku w ramach Zielonej Szkoły duża grupa 
naszych dzieci mogła skorzystać z pobytu 
w górach czy nad morzem. Chodzi przede 
wszystkim o aspekt zdrowotny, ale też wy-
chowawczy, gdyż taki wyjazd dodatkowo 
uczy 10-12-latka samodzielności i wpływa 
na integrację – mówi wójt Lesław Golba. 
 JT

Wrześniowy relaks i nauka w górach 

Niełatwe 
początki 
w przedszkolu
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LUDZIE  /  HISTORIA

80 lat temu Polska jako pierwsza 
stawiła czoła zbrodniczej 
niemieckiej i sowieckiej totalitarnej 
nawałnicy. 

Bolesne skutki tego kataklizmu odczu-
wamy do dziś. Pamięć o tej tragedii łą-
czy pokolenia i stanowi wyraz szacunku 
dla ofiary naszych przodków i może jest 
to ostatnia szansa, by porozmawiać o hi-
storii z naszymi bliskimi, którzy przeżyli 
wojnę. Właśnie o czasach wojny wójt gmi-
ny Lesław Golba rozmawiał z Edwardem 
Bielskim z Jaczowa, który w ubiegłym ro-
ku obchodził 95. urodziny.

Żyje, bo zachorował
Pan Edward pochodzi z Kresów Wschod-
nich, z województwa lwowskiego, ze wsi 
Białe. Wraz z rodziną byli właściciela-
mi 18-hektarowego gospodarstwa. Miał 
16 lat, kiedy wybuchła wojna. – Ludzie 
płakali, kiedy rozpadła się Polska – za-
czął rozmowę pan Edward. 1939 roku ro-
dzina Bielskich była już spisana na listę 
do zsyłki na Sybir, na szczęście do tego nie 
doszło. W wieku 18 lat trafił do kamienio-
łomów dla Żydów w Krościenku, w powie-
cie przemyskim, gdzie przepracował pół 
roku. Był najmłodszym z pięciu Polaków 
osadzonych w tym obozie. – Dzięki choro-
bie udało nam się wydostać. Zabrali nas 
do szpitala, gdzie byliśmy dwa tygodnie, 
po czym wypuścili nas na wolność. 1942 
roku zabrali mnie do obozu pracy w Zło-
czowie, gdzie baraki były pobudowane 

 PRZEJMUJĄCE WSPOMNIENIA EDWARDA BIELSKIEGO (95 L.)

Ludzie płakali, kiedy 
rozpadła się Polska 

Szczęśliwa rodzina
– Moją rodzinę również spotkała ta trage-
dia. Mojego dziadka i babcię z trójką dzieci 
– najmłodszy był niemowlęciem – zamor-
dowali w Wiązownicy, wiosce koło Jarosła-
wia w powiecie przemyskim. Dzięki temu, 
że mój tata jako najstarsze ich dziecko tra-
fił do obozu koncentracyjnego w Sachsen-
hausen, jestem na tym świecie. To swego 
rodzaju paradoks historyczny! Kiedy Ame-
rykanie wyzwolili obóz, trafił do obozu 
przejściowego w Lubece, gdzie poznał moją 
mamę i tam się pobrali. Wrócili do Polski 
i nie wiedzieli, że banderowcy w kwietniu 
1945 roku spalili prawie całą wieś i wymor-
dowali ludzi. Dlatego wiem, co pan przeżył, 
znam z przykładu własnej rodziny. – mówił 
wójt Lesław Golba. W drodze na Zachód, 
do Jaczowa, pan Edward poznał swoją żo-
nę Karolinę Posłuszną spod Stanisławowa. 
– Stałem z boku, kiedy jej siostra zaprosiła 
mnie do towarzystwa. Miałem wtedy 22 la-
ta, żona 20. Doczekaliśmy się trójki dzieci: 
dwóch synów i córki. Mam siedmioro wnu-
cząt oraz osiemnaścioro prawnucząt – mó-
wi z uśmiechem pan Edward. W Jaczowie 
prowadził 11 hektarowe gospodarstwo. Pan 
Edward jest osobą pogodną, która ceni so-
bie dobre poczucie humoru. Lubi wracać 
wspomnieniami do przeszłości. Spotka-
nie z panem Edwardem było też okazją, 
by przekazać mu życzenia z okazji 95. uro-
dzin, które niedawno obchodził. Życzymy 
Panu, co najmniej 120 lat życia w zdrowiu, 
otoczeniu życzliwych ludzi oraz niegasną-
cej pogody ducha!  JT

przy torach kolejowych, po to żeby stam-
tąd wywozić ludzi do Oświęcimia. Kiedy 
przeszedł rosyjski front, Niemcy zaczęli 
się cofać i wtedy obóz się rozpadł. Spę-
dziłem tam dwa lata. 1944 znalazłem się 
w niemieckich Sudetach u bauera i tam 
zostałem aż do zakończenia wojny. Wró-
ciłem do Rzeszowa, tam byli moi rodzi-
ce, którzy zostali wysiedleni, ponieważ 
na Kresach banderowcy mordowali Pola-
ków. Przed banderowcami uratował mnie 
cmentarz, gdzie schowałem się z bratem 
i szwagrem, wymordowali naszych sąsia-
dów, a brata szwagra w nocy wyciągnę-
li z domu i żywego wrzucili do ognia. To 
były straszne przeżycia i straszne czasy – 
wspomina ze smutkiem pan Edward. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjghbyjoMPkAhXE2KQKHY5TDzwQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSachsenhausen_(KL)&usg=AOvVaw1nZowCVRqiP5ZmbNVAxQ1g
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 Okres powojenny – funkcja pałacu 
i prace renowacyjne

Pałac w Jerzmanowej bezpośred-
nio po wojnie pełnił rolę siedzi-
by Pa ńst wowego Gospodarst wa 
Rolnego. Nowi właściciele pałacu obok 
biur, urządzili przedszkole i pomieszczenia 
mieszkalne dla pracowników, które uloko-
wano w skrzydłach bocznych. W związku 
z wprowadzeniem nowej funkcji w obiek-
cie przeprowadzono szereg prac adaptacyj-
nych i remontowych. Ustalono, że prace 
w pałacu prowadzone były już w 1964 ro-
ku, w latach 70. XX wieku. Wykonano 
remont elewacji, podczas którego wpro-
wadzono jej nową kolorystykę oraz po-
malowano kamienne elementy ryzalitu, 
w tym balustrady balkonu. W 1983 roku 
przeprowadzono remont elewacji, wymie-
niono instalację odwadniającą, malowano 

pomieszczenia. W latach 1987-1989 wy-
mieniono część poszycia dachu, stolarki 
facjatek, wykonano opaskę wokół budyn-
ku. Podkreślić należy, że większość prac 
przeprowadzona po II wojnie światowej 
została wykonana nieprawidłowo pod 
względem konserwatorskim, co przyczy-
niło się do jego znacznego zniszczenia.

 Gmina Jerzmanowa 
właścicielem pałacu

Dokładnie 6 października 2015 r. wójt 
gminy Jerzmanowa Lesław Golba w imie-
niu gminy, po długich negocjacjach, pod-
pisał akt notarialny stanowiący dokument 
własności do pałacu  na rzecz gminy. 
Tym samym samorząd stał się właści-
cielem pałacu i gruntu o powierzchni 9,1 
ha, na którym oprócz pałacu znajdują się 
zabudowania gospodarcze będące pozo-
stałością dawnych folwarków oraz park 

wpisany do rejestru zabytków. Tak po-
wstał pomysł odnowy niszczejącego za-
bytku i nadania mu nowej funkcji jako 
siedziby Gminnego Centrum Kultury. Od 
momentu przejęcia Pałacu przez gminę 
dzięki zaangażowaniu lokalnych władz 
i środkom unijnym, budynek zaczął zy-
skiwać nowe oblicze. W ciągu trzech lat 
wyremontowano dach, wysprzątano wnę-
trze, oczyszczono stawy, uporządkowa-
no drzewostan w parku. Obecnie gmina 
głównie ze środków unijnych stara się 
o finansowanie dalszych prac na rzecz 
pałacu, aby przywrócić mu dawny blask 
i udostępnić zwiedzającym. Należy 
nadmienić, że już z pozyskanych środ-
ków finansowych są realizowane prace 
w zakresie przebudowy obory i stodoły 
przynależącej do Zespołu Pałacowo-Par-
kowego na świetlicę wiejską z kręgiel-
nią.  RD

Pałac w Jerzmanowej (III)
Z  kart historii… 

Źródła: 
Zabytki sztuki w Polsce. Śląsk, red. S. Brzezicki, Ch. Nielsen, G. Grajewski, D. Popp, Warszawa 2006, s.370

A. Billert, Jerzmanowa. Pałac. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, Poznań 1974

Karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa, Pałac. Jerzmanowa, opracowana przez D. Bocheńską w listopadzie 1992



1. Filharmonia bez Filharmonii 7.10.2019 r. Jaczów

2. I Międzypokoleniowy Turniej Szachowy 10.10.2019 r. Jaczów

3. Koncert Muzyki Poważnej 20.10.2019 r. Jaczów

4. Dyktando Gminne 24.10.2019 r. Jerzmanowa

5. Święto Niepodległości i VIII Bieg Gęsi 11.11.2019 r. Jerzmanowa

6. Gala Talentów 28.11.2019 r. Jaczów

7. Gminne Mikołajki 7-8.12.2019 r. wszystkie miejscowości gminy

8. Wieczerza Wigilijna 15.12.2019 r. Łagoszów Mały

*kalendarium może ulec zmianie, szczegóły na gckjerzmanowa.pl

Kalendarz imprez gminy Jerzmanowa
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