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SŁOWEM WSTĘPU

Drodzy Mieszkańcy! 
Oddajemy w Wasze ręce najnowszy numer naszego 
gminnego czasopisma „Inicjatywy Jerzmanowskie”. 
Trochę odmienionego pod względem graficznym 
i treściowym, ale mamy nadzieję, że równie interesu-
jącego, bo przedstawiającego – oczywiście w wielkim 
skrócie – wszystko to, co wydarzyło się w minionym kwar-
tale. Zdecydowaliśmy również o zmianie wyglądu naszej strony 
internetowej. I tu, i w internecie znajdziecie Państwo dużo interesujących informacji o naszej 
gminie. Zapraszamy do lektury!
A będzie o czym pisać i informować Państwa, bo przed nami wiele wyzwań i przedsięwzięć. 
Przyjęty w grudniu 2018 roku budżet gminy Jerzmanowa na rok 2019 to kumulacja wielu 
zamierzeń inwestycyjnych zapoczątkowanych w latach poprzednich, ale też nowych zadań. 
Z zadań inwestycyjnych na pierwszy plan wysuwają się zamierzenia z zakresu ochrony 
zdrowia, oświaty i wychowania oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Na te cele 
w budżecie zostały zabezpieczone środki w wysokości blisko 8 mln zł. Zostaną one przezna-
czone na kontynuację takich inwestycji jak: budowa ośrodka zdrowia w Jerzmanowej, budowa 
przedszkola gminnego z oddziałem żłobkowym w Jaczowie oraz budowa świetlicy wiejskiej 
dla mieszkańców Gaików. Ponad 3 mln złotych przeznaczamy w tym roku na rozpoczynającą 
się właśnie przebudowę stodoły i obory na świetlicę wiejską z kręgielnią na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego w Jerzmanowej. Wykonana zostanie dokumentacja projektowo-koszto-
rysowa na elewację zewnętrzną pałacu wraz ze stolarką okienną i drzwiową, a także na za-
bezpieczenie ścian i fundamentów pałacu przed zawilgoceniem. W 2019 roku wybudowana 
zostanie także siłownia zewnętrzna w Łagoszowie Małym, która znajdować się będzie przy 
placu zabaw i świetlicy wiejskiej. 
Z myślą o naszych najmłodszych mieszkańcach pragniemy kontynuować programy zapocząt-
kowane w latach poprzednich, tj. nauka pływania dla uczniów szkół podstawowych z profe-
sjonalnym instruktorem, zapewnieniem opiekunów i transportu, a także współfinansowaną 
przez Dolnośląską Federację Sportu naukę pływania dla klas I-III. Kontynuowany będzie Pro-
gram Wspierania Uzdolnionych Uczniów i Studentów z terenu gminy poprzez przyznawanie 
stypendiów naukowych i artystycznych. Na początku roku został złożony wniosek do Funda-
cji KGHM Polska Miedź o dofinansowanie zielonej szkoły, a także na wyposażenie pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej w Jerzmanowej. 
Ochrona zdrowia naszych mieszkańców jest dla nas bardzo ważna, dlatego w ramach progra-
mów promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej kontynuujemy gminny program profilaktyki 
raka szyjki macicy – szczepienie przeciwko HPV – polegający na działaniach profilaktycznych 
obejmujących informację o zagrożeniach oraz na szczepieniach ochronnych dla dziewcząt 
w wieku 15 lat. Nowością zaplanowaną w budżecie będzie badanie na stężenie arsenu w orga-
nizmie. 
Dużą wagę przykładamy do ochrony środowiska. A to przede wszystkim walka z niską emisją. 
Na ten cel zabezpieczyliśmy 425 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie naszym miesz-
kańcom wymiany kotłów na nowe ekologiczne. Staramy się pozyskiwać pieniądze z różnych 
programów służących poprawie czystości powietrza. Przystąpiliśmy ostatnio w tym celu 
do grupy partnerskiej 8 gmin LGOI, która realizować będzie projekt pn.: „Program grantowy 
na wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych z terenów wybranych Gmin Legnicko-
Głogowskiego Obszaru Interwencji”. 
Istotną część wydatków budżetowych, bo 2 mln złotych, przeznaczyliśmy na przedsięwzięcia 
związane z infrastrukturą drogową. Obok bieżących prac remontowych zaplanowano dokoń-
czenie budowy ul. Malinowej w Jerzmanowej oraz budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżo-
waniu drogi powiatowej nr 1012D z drogą wojewódzką nr 329 w Jerzmanowej, na którą udało 
nam się pozyskać wsparcie z KGHM-u. Nastąpi dokończenie przebudowy drogi ul. Głównej 
w Jaczowie w zakresie budowy miejsc postojowych z chodnikami i barierkami. Trwają prace 
projektowe na budowę chodnika z przejściem dla pieszych w Potoczku, budowę ulic Aro-
niowej, Śliwkowej i Poziomkowej na osiedlu Truskawkowym w Jerzmanowej, budowę drogi 
Jaczów-Modła, budowę drogi nr 453/2 i drogi z parkingiem przy cmentarzu w Kurowicach, 
budowę drogi przy świetlicy wiejskiej w Smardzowie, a także na przebudowę drogi Smardzów-
-Jaczów. 
Na zakończenie chciałbym złożyć wszystkim mieszkańcom gminy Jerzmanowa z okazji 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzenia spokoju i radości oraz głębokiego przeżywania 
Triduum Paschalnego. Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego umocnią nas w wierze, 
nadziei i miłości. Do życzeń dołączają się pracownicy Urzędu Gminy Jerzmanowa. 
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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; Referat Finansów i  Planowania: Kierow-
nik referatu - tel. 76 837 36 10; Stanowisko 
ds. księgowości budżetowej - tel. 76 837 36 
08; Stanowisko ds. płac i  rozliczeń z budże-
tami - tel. 76 837 36 07; Stanowisko ds. ra-
chunkowości - tel. 76 837 36 06; Stanowisko 
ds. księgowości podatkowej - tel. 76 836 55 
41; Stanowisko ds. rozliczeń podatku VAT 
oraz ewid. księgowej - tel. 76 837 36 14; Dział 
Podatków i Opłat: Stanowisko ds. podatków 
i opłat osób fizycznych - tel. 76 837 36 12; Sta-
nowisko ds. podatków i opłat osób prawnych 
- tel. 76 837 36 13; Dział Zamówień Publicz-
nych i Funduszy Zewnętrznych: Stanowisko 
ds. zamówień publicznych - tel. 76 836 55 
48; Stanowisko ds. funduszy zewnętrznych 
- tel. 76 837 36 16; Dział Organizacji i Kadr: 
Stanowisko ds. organizacyjnych i prowadze-
nia sekretariatu - tel. 76 836 55 31; Stanowi-
sko 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; Stano-
wisko ds. obsługi rady gminy - tel. 76 836 55 
35; Referat Inwestycji, Zarządu i  Remontu 
Dróg: Kierownik referatu - 76 836 55 34; Sta-
nowisko ds. zarządu dróg - tel. 76 836 55 37; 
Stanowisko ds. przygotowania i realizacji in-
westycji i remontów dróg - tel. 76 837 36 65; 
Stanowisko ds. przygotowania i realizacji in-
westycji i remontów - tel. 76 836 55 43; Dział 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej 
- tel. 76 836 55 49; Stanowisko ds. ochrony 
środowiska - tel. 76 836 55 38; Dział Oświa-
ty i Współpracy: Stanowisko ds. oświaty - 76 
836 55 46; Stanowisko ds. współpracy - 76 
836 55 39; Dział Gospodarki Nieruchomo-
ściami i Zagospodarowania Przestrzennego: 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościa-
mi - tel. 76 836 55 36; Stanowisko ds. zago-
spodarowania przestrzennego - tel. 76 836 
55 45; Informatyk - tel. 76 837 36 04; Stano-
wisko ds. audytu wewnętrznego - tel. 76 836 
55 42; Stanowisko ds. Komunikacji Społecz-
nej i Promocji - tel. 76 836 55 40.
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Michał Hawrot to mieszkaniec 
Maniowa. 9 stycznia obchodził 
urodziny.

W tym szczególnym dniu skromnego ju-
bilata i  jego rodzinę odwiedził wójt Le-
sław Golba. Życzył wszelkiej pomyślności 
oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, a także 
samych szczęśliwych chwil w gronie naj-
bliższych. Wójt przekazał na  ręce miesz-
kańca list gratulacyjny, bukiet kwiatów 
oraz  słodki upominek. Panu Michałowi 
raz jeszcze gratulujemy tego pięknego 
jubileuszu, życząc by każdy kolejny dzień 
był radosny, pełen życzliwości i  miłości 
osób najbliższych.  AS

Pan Michał ma 90 lat!

Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej 
w Jaczowie była wypełniona do ostatnie-
go miejsca. Tej zabawy przy legendarnych 
przebojach znanych kilku pokoleniom 
na  całym świecie nie można było odpu-
ścić. Było porywająco i  lirycznie. Spo-
tkanie w Dniu Kobiet (8.03.) było wesołe 
od pierwszych minut. – Nikt temu nie za-
przeczy, że tak naprawdę to kobieta w ży-
ciu dźwiga na swoich barkach cały ciężar 
dnia codziennego i tak naprawdę bez was, 
drogie panie, praktycznie my nie istnie-
jemy, trzeba to  przyznać, ale  też z  dru-
giej strony, gdyby nie my, to wy nigdy nie 
mogłybyście być docenione, a więc działa 
to w obie strony – żeńską publiczność po-
witał pięknymi życzeniami wójt Lesław 
Golba przywołując, a  nawet śpiewając 
fragment jednej z ponadczasowych piose-
nek grupy VOX „A gdyby tak”. – I dzisiaj 
pozwolimy sobie na  taką małą wariację, 
zwariujmy chociaż raz na rok – wójt życzył 
wszystkim paniom wspaniałych wrażeń 
i  miłej zabawy. – Drogie panie, bawimy 
się! – dodała Barbara Reszczyńska, dyrek-
tor Gminnego Centrum Kultury i zaczęła 
się zabawa, która długo będzie pamiętana 
przez żeńską część gminy Jerzmanowa. 
Pierwsza gwiazda Gminnego Dnia Kobiet 
„The Sound of Boney M” dała prawdziwy 
koncert życzeń śpiewając niezapomniane 
przeboje legendarnego zespołu Boney M. 
Piosenkę „No woman, no cry” wokalista 
zadedykował wszystkim paniom. Trudno 
było usiedzieć na  miejscach przy takich 

Raz w roku 
zwariować

Przebojowy Dzień Kobiet 
mieszkanek gminy Jerzmanowa 
z hitami VOX i Boney M. 

hitach, jak  „Rivers of Babylon”, a  przy 
„One way ticket” na  bis wszystkie panie 
tańczyły, również w  wężu prowadzonym 
przez wójta. Wesoło i emocjonująco było 
i  w  przerwie koncertu dzięki humoro-
wi nierównanego prowadzącego Bartka 
Adamczaka. Było mnóstwo śmiechu przy 
żartobliwych konkursach z  nagrodami. 
Dużą wiedzą na męskie tematy, jak sport 
i  motoryzacja, błysnęła Sylwia Koszko 

z Jaczowa. Joanna Halarewicz, pielęgniar-
ka z Gaików, podała nawet bezbłędną de-
finicję spalonego. Wreszcie na scenę wy-
szli trzej wokaliści tworzący grupę VOX. 
Piękny występ zaczęli od  piosenki „Za-
błądziłaś” sprzed 40 lat, czyli z początków 
istnienia zespołu. Koncert przypomniał 
wszystkie przeboje i  brzmienia VOX-u, 
wspaniale zaśpiewane, do  tańca, wspo-
mnień i wzruszeń. RS
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INWESTYCJE / REALIZUJEMY

Przedszkole ze żłobkiem stanie pomiędzy 
ulicą Główną i ulicą Smardzowską w  Ja-
czowie.

Dużo pomocy z zewnątrz 
Miejsce w  nowo budowanej placówce 
oświatowej znajdzie aż  125 dzieci. Gmi-
nie udało się pozyskać ogromne dofinan-
sowania na  funkcjonowanie nowej in-
stytucji. Gmina Jerzmanowa już od 2017 
roku starała się o  pieniądze z  zewnątrz 
na wyposażenie i funkcjonowanie nowego 
przedszkola. Złożono dwa wnioski w  ra-
mach  Regionalnego Programu Operacyj-
nego dla  Województwa Dolnośląskiego. 
W pierwszym z nich chodziło o zwiększe-
nie liczby miejsc w przedszkolu oraz roz-
szerzenie oferty edukacyjnej, doposażenie 
sal dydaktycznych, sfinansowanie zajęć 
dodatkowych dla  dzieci oraz  doskona-
lenie kompetencji nauczycieli w  ramach 
pedagogiki specjalnej. Gminie przyzna-
no dotację w wysokości ponad 360 tys. zł, 
natomiast wartość całego projektu to bli-
sko 430 tys. zł. Drugi z wniosków został 
złożony w  ramach działania pod nazwą 
„Godzenie życia zawodowego i prywatne-
go”.  Jego założeniem jest między innymi 
zwiększenie zatrudnienia osób, które będą 
się opiekować dziećmi do  trzeciego roku 
życia, poprzez stworzenie nowych miejsc 
opieki dla 25 dzieci w żłobku w Jaczowie. 
Projekt opiewający na  ponad 1,5 mln zł 
również otrzymał akceptację i będzie do-
finansowany w 85 procentach! – Cieszymy 
się, że udało nam się pozyskać pieniądze 
na tak duży i ważny projekt. to ogromny 
sukces – powiedział wójt Lesław Golba. 
Łącznie z dwóch projektów gmina pozy-
skała blisko 1 mln 700 tys. zł. 

Najważniejsze przedsięwzięcia 
Jednak to nie wszystko! W grudniu 2018 r. 
złożono wniosek w ramach programu roz-
woju instytucji opieki na dziećmi w wieku 
do lat 3 lat Maluch+ 2019. 27 lutego 2019 
r. na  stronie Ministerstwa Rodziny, Pra-
cy i Polityki Społecznej pojawiła się lista 
rankingowa projektów przeznaczonych 
do dofinansowania. Zgłoszony przez gmi-
nę żłobek uplasował się na  pierwszym 
miejscu! 7 marca wójt otrzymał z rąk mini-
ster Elżbiety Rafalskiej promesę na reali-
zację tego zadania. Wartość pozyskanych 
środków to kwota 449 tys. 957,44 zł . O ile 
te wszystkie pozyskane pieniądze będą 
przeznaczone bezpośrednio lub pośrednio 
na  dzieci z  naszej gminy, o  tyle ośrodek 
zdrowia to  inwestycja przede wszystkim 
dla osób dorosłych. Przypomnijmy, że bu-
dowę rozpoczęto w  sierpniu 2018 r. Jest 
to jedno z najważniejszych przedsięwzięć 
dla  naszej gminy. Dzięki temu ośrodek 
podstawowej opieki zdrowotnej w  Jerz-
manowej będzie mógł funkcjonować 

przez kolejne dekady. Stary budynek nie 
spełniłby tej roli. Nowy ośrodek zdrowia 
będzie znajdował się przy urzędzie gminy 
i  będzie obiektem bardzo nowoczesnym, 
przestronnym i  funkcjonalnym, dostoso-
wanym do  potrzeb osób niepełnospraw-
nych. Znajdą się w nim gabinety lekarskie, 
zabiegowe oraz  duża część rehabilitacyj-
na. – Wybudowanie całkowicie nowego 
ośrodka zdrowia pozwoli personelowi 
medycznemu na przyjmowanie pacjentów 
w odpowiednich warunkach, a mieszkań-
com pomoc medyczna udzielana będzie 
na  miejscu, bez konieczności dojazdu 
do  innych miejscowości i  oczekiwania 
w długich kolejkach – wyjaśnia radny Ze-
nobiusz Zachmyc. W ośrodku będą dzia-
łać gabinety: konsultacyjny, zabiegowy 
ze stanowiskiem EKG, gabinet stomato-
logiczny, pediatria, a  na  poddaszu część 
rehabilitacyjna. Będzie to  budynek dwu-
kondygnacyjny o powierzchni użytkowej 
437,54 mkw. Całość inwestycji finanso-
wana ze środków własnych gminy – 2 mln 
642 tys. 916,39 zł.  JT

Inwestujemy 
w dzieci 
i zdrowie

Przedszkole i żłobek w Jaczowie, a w Jerzmanowej okazały ośrodek zdrowia. 
Trwają ważne inwestycje w przyszłość naszej gminy i jej mieszkańców. 



5WIOSNA 2019

Świetlica z kręgielnią z... obory
– Jeszcze niedawno nikt nie chciał 
w to uwierzyć, że z obory zrobimy 
świetlicę wiejską. Dziś staje 
się to faktem – powiedział wójt 
Lesław Golba, podpisując umowę 
na przebudowę obiektu. 

Wykonawcą prac budowlanych będzie 
firma Budrem z  Łagoszowa Wielkiego. 
To z nią 23 stycznia 2019 r. wójt podpisał 
umowę. Na terenie zespołu pałacowo-par-
kowego w  Jerzmanowej obora stanie się 
świetlicą z  kręgielnią. Prace budowlane 
powinny się zakończyć do  sierpnia 2020 
roku. Przebudowa będzie kosztować bli-
sko 9 mln zł. Na ponad 50 proc. kosztów 
gmina uzyskała dofinansowanie ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Droga do  tego dofinanso-
wania nie była wcale łatwa, gdyż wiodła 
przez sądy administracyjne. Jednak deter-
minacja urzędników sprawiła, że udało się 
pozyskać wielomilionową pomoc. – Do-
tychczas wybudowaliśmy już sześć nowo-
czesnych świetlic wiejskich w  całej gmi-
nie. Ta w Jerzmanowej będzie wyjątkowa 

z  dwóch powodów. Po pierwsze powsta-
nie ze starej obory i stodoły, a po drugie 
w  zupełnie innym stylu architektonicz-
nym z zachowaniem elementów zabytko-
wych. W tym starym budynku powstanie 
także kręgielnia jako dodatkowe miejsce 
na sportową integrację i spotkania miesz-
kańców naszej gminy – cieszy się Lesław 
Golba.  JT

 ILE KONKRETNIE? 
Całość zadania, które będzie zrealizowane w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Dzia-
łanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obsza-
rów, Poddziałanie 6.3.1 Dziedzictwo kulturowe, 
zgodnie z podpisaną umową będzie kosztować 
8 mln 874 tys. 776,48 zł. Uzyskane dofinanso-
wanie wyniesie 4 mln 912 tys 599,55 zł.

Gmina Jerzmanowa doceniona 
za zaangażowanie w realizację 
projektu społeczno-edukacyjnego. 

Projekt „Słodka Julka” realizowany był 
przez wiele tygodni. Wzięło w nim udział 
ponad 7 tys. 500 dzieci, z czego 3 tys. pod-
dano badaniom pod kątem wczesnego wy-
krywania cukrzycy. Poza tym przeszkolo-
no ponad 500 nauczycieli. 

Jedna dziewczynka
Konferencja podsumowująca kampanię 
zorganizowana w sali im. J. Wyżykowskie-
go w Centrali KGHM Polska Miedź S.A. 
Podczas uroczystości 15 lutego podzięko-
wano wszystkim zaangażowanym w reali-
zację projektu, w  tym naszemu wójtowi. 
Projekt dotyczy problemu zachorowalno-
ści na  cukrzycę wśród dzieci. Ma infor-
mować o tym, jakie są objawy tej choroby, 
jak się przed nią chronić i jak postępować 
w  przypadku zachorowania. Głównymi 
jego adresatami są uczniowie, rodzice i na-
uczyciele oraz młodzi sportowcy Zagłębia 
Miedziowego. „Słodka Julka” to 14 miej-
scowości, w których odbywały się działa-
nia nastawione na profilaktykę i edukację. 
Zaczęto w Kościelcu, 21 września 2018 r. 

To miejscowość, z  której pochodzi tytu-
łowa bohaterka, 9-letnia Julia, chorująca 
na  cukrzycę typu pierwszego. W ciągu 
praktycznie dwóch miesięcy projekt re-
alizowano w takich miejscowościach jak: 
Przedmoście, Chojnów, Wądroże Wielkie, 
Legnica, Krzeczyn Wielki, Prochowice, 
Ścinawa, Złotoryja, Rudna, Grębocice, 
Trzebnice, Polkowice, a  także w  naszej 
Szkole Podstawowej w Jerzmanowej. 

W całej Polsce? 
Personel medyczny MCZ na każdym przy-
stanku „Słodkiej Julki” poddawał dzieci 
badaniu poziomu cukru we krwi i kontroli 
składu masy ciała. Poza tym prowadzono 
pogadanki i wykłady na  temat zdrowego 
trybu życia i  odpowiedniego odżywia-
nia się. Wśród osób, które spotykały się 
z dziećmi, były: Ewa Wojtaś, edukator pa-
cjentów chorujących na  cukrzycę i  Irena 
Szykowna, ordynator oddziału diabeto-
logicznego szpitala MCZ w  Lubinie. Po-
mysłodawcą projektu była Maria Kajdan, 
prezes Okręgowego Związku Piłki Noż-
nej w Legnicy. – Projekt powstał dlatego, 
że spotkałam Julię i  jej mamę. Uznałam, 
że są tysiące dzieci w Polsce takich jak Ju-
lia i mają prawo do tego, żeby żyć tak samo, 

jak wszystkie inne dzieci – mówiła Maria 
Kajdan, prezes OZPN w Legnicy. Kampa-
nia była narzędziem, które miało pomóc 
najmłodszym zrozumieć chorobę, zapo-
biegać jej, ale też nauczyć, jak traktować 
tych rówieśników, którzy już z  cukrzycą 
się borykają. Szkoleniem nauczycieli za-
jęła się Fundacja Samodzielne.pl. Projekt 
objęty był głównym patronatem Minister-
stwa Edukacji Narodowej. Na konferencji 
obecna była Minister Edukacji Narodo-
wej Anna Zalewska, która zapowiedziała 
zamiar realizacji projektu „Słodka Julka” 
w całym kraju.  JT

Finał „Słodkiej Julki”

Fot. e-legnickie.pl
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Świetny sprzęt 
naszych strażaków

Strażacy działający w  pięciu jednost-
kach Ochotniczych Straży Pożarnych 
zapewniają bezpieczeństwo ponad 5 tys. 
mieszkańców gminy. Prezesem Zarządu 
Oddziału Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP jest wójt 
Lesław Golba. 

Robią bardzo dużo 
W szeregach OSP zrzeszonych jest aż 134 
członków czynnych. Na terenie gminy 
działają również cztery młodzieżowe 
drużyny pożarnicze oraz  jedna kobieca. 
Kim są ochotnicy, którzy mimo swoich 
prywatnych obowiązków, poświęcają 
jeszcze czas innym? To mieszkańcy naszej 
gminy, którym nie jest obojętne bezpiec-
zeństwo naszych mieszkańców. Średnia 
wieku czynnych strażaków, którzy jeżdżą 
na  akcje, to  około 30 lat. – Po swoich 
codziennych obowiązkach poświęcamy 
czas OSP. Przebieramy się, jemy obiad 
i  działamy dalej. Czyścimy sprzęt, ga-
raże, remizę. Angażujemy się również 
w różne akcje charytatywne i społeczne. 
W  dalszym ciągu zbieramy pieniądze 
na  rehabilitację Artura Mołdawskiego, 
członka OSP Jerzmanowa. Ostatnią 
ciekawą inicjatywą było prowadzenie kur-
su pierwszej pomocy dla  najmłodszych 
mieszkańców gminy podczas nocowania 
w czasie ferii zimowych w świetlicy wie-

jskiej. Pierwszy raz prowadziliśmy taki 
kurs o tak późnej porze – opowiada Paweł 
Woźniak, członek OSP Smardzów. – Aby 
brać udział w akcji, trzeba mieć minimum 
18 lat i ukończony kurs – wyjaśnia Tomasz 
Czyż, inspektor ds. współpracy w urzędzie 
gminy. – Młodsi też mogą należeć do OSP, 
a  właściwie do  Młodzieżowej Straży 
Pożarniczej – dodaje. Na początku roku, 
zgodnie ze statutem OSP, 
odbywały się zebrania 
sprawozdawcze Ochot-
niczych Straży Pożarnych 
funkcjonujących na  tere-
nie naszej gminy. Podczas 
takich zebrań strażacy 
podsumowali miniony rok 
oraz  przedstawili plany 
działania na kolejny. 

Dobrze wyposażeni
Warto przypomnieć, 
że  jednostki OSP Jer-
zmanowa i  Jaczów 
wpisane są do  Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wy-
posażone są w nowoczesny sprzęt ratown-
iczo-gaśniczy tj: motopompy szlamowe 
i  pływające, zestawy hydraulicznego ra-
townictwa drogowego, agregaty prądot-
wórcze, aparaty powietrzne, piły spal-
inowe, kamery termowizyjne, wentyla-

tory, piły do  stali i  betonu, nowoczesny 
sprzęt łączności, sprzęt oświetleniowy 
oraz typowy sprzęt do zwalczania pożaru: 
prądownice, węże pożarnicze, hydronet-
ki, sprzęt pierwszej pomocy przedmedy-
cznej wraz z  deskami ortopedycznymi 
i  szynami oraz  defibrylatory. Posiadają 
również samochody ratowniczo-gaśnicze. 
Najnowocześniejsze z nich to w OSP Jer-

zmanowa średni samo-
chód ratowniczo-gaśniczy 
MAN TGM 18.340 
z  napędem 4x4, rok pro-
dukcji 2018 z  autopompą 
z  systemem gaśnic-
zym wodno-pianowym. 
Z  kolei OSP Jaczów ma 
średni samochód ra-
towniczo-gaśniczy MAN 
TGM 18.340 z  napędem 
4x4 – autopompa z  sys-
temem gaśniczym wod-
no-pianowym rok. prod. 
2014. Lekki samochód 

ratowniczo gaśniczy, iveco daily z moto-
pompą oraz  systemem gaśniczym wod-
no-pianowym rok prod. 2018 ma OSP 
Smardzów, a  lekki samochód ratown-
iczo-gaśniczy, renault trafic, rok produkc-
ji 2016 z agregatem wysokociśnieniowym 
z szybkim natarciem OSP Bądzów.  JT

Mieszkańcy naszej gminy zawsze mogą liczyć na odziały OSP, które usuną powalone drzewo, zmyją 
plamę oleju na drodze, czy ugaszą pożar stodoły. Nasi strażacy to ochotnicy z powołania. 

Paweł Woźniak  
z OSP Smardzów
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W 1918 roku organizacje zrzeszające 
kobiety polskiej wsi przyjęły wspól-

ną nazwę – Koło Gospodyń Wiejskich. Orga-
nizacja ma teraz swoje przedstawicielstwo 
w  niemal każdym województwie, powiecie 
i gminie. Ale żeby taka kobieca grupa mogła 
działać, potrzeba zaangażowania i dużo chę-
ci do pracy. Naszym paniom tego nie braku-
je. Aktualnie działają w  siedmiu miejscowo-
ściach: Jaczowie, Jerzmanowej, Bądzowie, 
Smardzowie, Modłej, a także w Gaikach i Po-
toczku. Żeby pomagać takim organizacjom 9  
listopada 2018 roku weszła w  życie ustawa 
o kołach gospodyń wiejskich, zgodnie z którą 
koło podlega obowiązkowi wpisu do  Krajo-
wego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich pro-

wadzonego przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, dzięki czemu KGW 
uzyskają osobowość prawną i  możliwość 
ubiegania się o  dotacje. Sformalizowania 
swojej działalności dokonały już panie z Mo-
dłej, Potoczka i Gaików. Panie z Jerzmanowej 
obecnie przygotowują niezbędną dokumen-
tację do rejestracji. Kobiety z Koła Gospodyń 
Wiejskich wkładają w swoją pracę dużo serca, 
pomagają w organizowaniu lokalnych imprez, 
w  tym dożynek oraz  festynów, na  których 
przeprowadza się degustację regionalnych 
potraw, napojów i  wypieków. Członkinie kół 
mają ogromną wiedzę oraz  umiejętności 
zdobywane przez lata ciężkiej pracy w domu. 
Zajęcie to  musi im  jednak sprawiać wielką 

przyjemność, ponieważ stale zachęcają one 
mieszkańców do  uczestnictwa w  podtrzy-
mywaniu tradycji. Nieoceniony jest też trud 
włożony przez nie w opiekę nad świetlicami 
wiejskimi i dbałość o estetykę wsi. – Angażo-
wanie się w prace Koła Gospodyń Wiejskich 
wymaga wielu poświęceń, ogromnego nakła-
du pracy i czasu. Dlatego też jestem ogrom-
nie wdzięczna paniom z  naszych kół, które 
zawsze pomagały w  organizacji gminnych 
imprez stając na  wysokości zadania. I choć 
pracy było wiele, zachwycały kulinarnym 
kunsztem, pomysłowością i  nie brakowa-
ło im przy tym wdzięku oraz radości – mówi 
Barbara Reszczyńska, dyrektor Gminnego 
Centrum Kultury w Jerzmanowej. JT

To kobieta gospodarna i wyjątkowa 
Z Barbarą Kupeć, szefową Koła 
Gospodyń Wiejskich w Potoczku, 
rozmawia Justyna Tórz. 
 Jest pani szefową koła? 
Przewodniczącą. Formalnie od 18 grudnia 
2018 r. Nieformalnie od dwudziestu lat. 
 Dwadzieścia lat to szmat czasu! Ile osób 
dzisiaj skupia KGW Potoczek?
Jest nas 26 kobiet w różnym wieku. Tylu 
osób jeszcze nigdy nie mieliśmy. Coraz 
więcej członkiń to kobiety w wieku oko-
ło 20 lat! Młodość w kole to z pewnością 
nowe pomysły i dużo energii. Jestem nimi 
zachwycona! Planujemy zaangażować 
w  prace koła również mężczyzn, którzy 
są niezbędni chociażby do... zespawania 
wieńca dożynkowego.
 Czy spotykacie się regularnie? 
Nie, nie, ale zbliża się Wielkanoc i trzeba 
trochę pieniędzy dla koła zarobić, więc bę-
dziemy spotykać się na świetlicy. W grud-
niu wnioskowałyśmy o dotację z budżetu 
państwa. W styczniu otrzymałyśmy trzy 
tysiące złotych. 
 To dużo czy mało ?
Dla nas na pierwszy raz powiem, że dużo. 
Tym bardziej, że  wcześniej nie mieli-
śmy pieniędzy, które wpływały ot tak. 
Z tych pieniędzy musimy się oczywiście 
rozliczyć, wszystko musi być udoku-
mentowane. Planujemy zorganizować 
warsztaty wielkanocne dla  mieszkańców 
gminy, a w ramach Dnia Kobiet wyjeżdża-
my na spektakl do Zielonej Góry. 
 Co skłoniło Panią do rozpoczęcia dzia-
łalności kulturalnej jaką jest praca w Kole 
Gospodyń Wiejskich?
Jest to  chęć spotykania się z  ludźmi. 
To wciąga. Jedno spotkanie, drugie, trze-
cie, a potem człowiek czeka. Zawsze wy-
mienimy się wiadomościami, poglądami. 
Teraz nasze młode dziewczyny mają gło-
wy pełne pomysłów. Jestem cała w skow-
ronkach mogąc z nimi pracować. 

 To wymiana pokoleniowa? 
Najstarsza osoba w  KGW ma około sie-
demdziesiąt lat, a  najmłodsza powyżej 
dwudziestu lat. To pięćdziesiąt lat pokole-
niowej różnicy myśli i emocji. Jest to na-
prawdę fascynujące. Od początku istnie-
nia było nas sześć, siedem osób. Przez 
tyle lat poznałyśmy się od podszewki. Od 
kiedy mamy tę rozpiętość wiekową, to na-
wet takie hasło jak „zróbmy logo naszego 
koła” nie jest problemem. W ciągu tygo-
dnia dostałam tyle propozycji, że aż usia-
dłam i byłam w szoku!
 Panie mają na koło czas?
Nie powiem, że  jeśli należy się do  koła, 
to  na  każdym spotkaniu obecność jest 
obowiązkowa. No nie! Doskonale wiem, 
że  jeśli ktoś ma troje dzieci, pracę to nie 
jest w  stanie przyjść co tydzień na  kil-
ka godzin do  świetlicy. Umówiłyśmy się 
na spotkania dwa razy w miesiącu, po go-
dzince.

 Czy formalizowanie działalności koła 
pomogło? Zmobilizowało więcej pań?
Na pewno. Każda członkini ma swój 
wkład w budowę KGW. Byłyśmy na spo-
tkaniu z  panią minister Andżeliką Moż-
dżanowską, które bardzo nam się podoba-
ło. Byli na  nim przedstawiciele urzędów 
skarbowych, Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa. Główną kwe-
stią było przybliżenie na co dotacja może 
być przeznaczona. Ale najważniejsze, 
że  na  tym spotkaniu były obecne inne 
koła m.in. z Kłodzka czy Legnicy! To było 
dla nas bardzo fajne, że mogłyśmy się wy-
mieniać między sobą doświadczeniem 
z działalności w naszym regionie. 
 Wiem, że współpraca z Gminnym Cen-
trum Kultury układa się wzorowo! Pani dy-
rektor Barbara Reszczyńska bez wahania 
wskazała panią jako kobietę gospodarną 
i wyjątkową. 
Bez GCK w  sumie nie istniałybyśmy. 
To  oni nas zapraszją na  różne impre-
zy. Organizujemy stoisko na  imprezach 
gminnych tj. Bieg Gęsi czy  Święto Kul-
tur, gdzie prezentujemy swoje dania i wy-
pieki, ale  również reprezentujemy gminę 
Jerzmanowa chociażby podczas odpustu 
„W  cieniu kolegiaty”, gdzie nasze ciasta 
robią furorę. 
 Macie swój sprawdzony przepis na gę-
sinę?
Tak oczywiście! Robimy gęś, pierogi, a na-
wet gołąbki z gęsiną. I to z własnej gęsiny 
od Uli Nester i Wioli Janiak. 
 Czy filarem działalności KGW jest 
wspólne gotowanie? 
Raczej wymiana poglądów. Nie ma typo-
wego gotowania. Ale nie powiem – po-
trafimy się zorganizować, żeby  wspólnie 
ugotować coś na różne okoliczności. Mo-
dernizujemy przepisy, a potem odtwarza-
my je w swoich domach. 

Dziękuję za rozmowę. 
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– Byłam na  basenie, w  parku trampolin, 
na nocowaniu i we Wrocławiu – opowiada 
Amelia Juni z  naszej gminy. Amelii naj-
bardziej podobało się w parku trampolin, 
bo można było tam skakać i szaleć. – Fajnie 
było na nocowaniu, bo mogliśmy siedzieć 
do  bardzo późnej godziny. W przyszłym 
roku też chciałabym spędzić tak ferie – do-
daje Amelia. Dlaczego? – Bo na wyjazdach 
można robić, co się chce i... nie trzeba słu-
chać rodziców – tłumaczy. Rodziców może 
nie, ale dzieci były pod czujnym okiem in-
struktorów Gminnego Centrum Kultury, 
które zresztą zorganizowało tegoroczne 
Feryjne Igraszki. W gminnych feriach 
wzięło udział blisko 100 dzieci. Odwiedzi-
ły dwukrotnie Aquapark w  Zielonej Gó-
rze, park trampolin w Lesznie, kino Helios 
w Lubinie i lodowisko w Polkowicach. Do-
datkową atrakcją w drugim tygodniu był 
wyjazd do  Teatru Lalek we Wrocławiu. 
Nie zamykały się także drzwi bibliotek, 
gdzie prowadzono cykl zajęć w  ramach 
ogólnopolskiego projektu „Mądrzy Cy-
frowi”, organizowano zajęcia integracyjne 
oraz wspólne czytanie. Świetlice wiejskie 
kusiły możliwością skorzystania z bogate-
go wyposażenia oraz  cyklicznych warsz-
tatów prowadzonych w  ramach Kalejdo-
skopu Zajęć. Zwieńczeniem feryjnej laby 
było Piżamowe Biwakowanie, czyli noc 
spędzona w świetlicy wiejskiej w Kurowi-
cach 42A, pełna atrakcji, animacji, zabaw 
i tańców. Podczas wieczoru dzieci uczest-
niczyły w pokazie baniek mydlanych, bra-
ły udział w  licznych konkursach i  zaba-
wach zorganizowanych w ciemnościach ze 

Te igraszki już za nami 
Ferie zimowe 2019 minęły, ale wspomnienia zostaną, bo jest co wspominać...

świecącymi glow stickami i poznały spo-
soby na  stworzenie slajmów. Dodatkową 
niespodzianką i  atrakcją o  późnej porze 
była wizyta strażaków z OSP Smardzów, 
którzy przeprowadzili dla dzieci szkolenie, 
a później egzamin z udzielania pierwszej 

pomocy. W sumie odbyło się ponad 70 go-
dzin wyjazdów i atrakcji. GCK serdecznie 
dziękuje za pomoc strażakom ochotnikom 
ze Smardzowa oraz dyrektorowi i pracow-
nikom Szkoły Podstawowej w Jerzmano-
wej.  GCK w Jerzmanowej
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Miłość, zaufanie i cierpliwość – 
to recepta na to, by razem zgodnie 
przeżyć pół wieku. Wiedzą o tym 
Kazimiera i Ryszard Szymańscy 
z Jerzmanowej. 
Jak się poznali? Siostra pani Kazimiery i brat 
pana Ryszarda są małżeństwem! Nie poznali 
się na  ich weselu, bo  pan Ryszard był wtedy 
w  wojsku, ale  na  chrzcinach już zaiskrzyło. 
Na  początku było to  „chodzenie przyjaciel-
skie”, aż  z  tego chodzenia nawiązał się ro-
mans. Pobrali się 25 grudnia 1968 r. Mają troje 
dzieci, dwóch synów i jedną córkę. Najstarszy 
syn w  tym roku kończy 50 lat. Doczekali się 
siedmiorga wnucząt, ale  prawnuków jesz-

cze nie mają, choć najstarszy wnuk ma 25 lat. 
23  lata temu kupili dom w Jerzmanowej. Ide-
alnie przycięte drzewka, piękne kwiaty wokół 
domu to  zasługa pana Ryszarda i  ich córki. 
Wspólną pasją naszej złotej pary są podróże: 
Francja, Chorwacja, Czarnogóra... To tylko 
niektóre miejsca, które odwiedzili. Jak mó-
wią, póki zdrowie pozwoli, będą podróżować 
i zwiedzać świat. – Nasze wnuki to radość na-
szego życia – mówi pani Kazimiera. – Kochamy 
je nie mniej niż  własne dzieci, bezgraniczną 
miłością – dodaje. Na pytanie, czy  się czasa-
mi kłócą, odpowiadają ze śmiechem, że  tak! 
O politykę, o dzieci, ale koniec końców w tań-
cu i w życiu się dogadują. Parę odwiedził wójt 
Lesław Golba.  JT

Bezpłatne 
porady 

psychologa 
W Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
Jerzmanowa 
istnieje możliwość 
skorzystania 
ze wsparcia 
psychologicznego.

Z pomocy może skorzy-
stać każdy, kto wcześniej 
skontaktuje się z  GOPS-
-em pod numerem telefo-
nu: 76 833 60 50 lub umówi 
się osobiście z pracowni-
kiem socjalnym. Terminy 
spotkań z  psychologiem 
to: 3 kwietnia, 8 maja 
oraz 5 czerwca 2019 roku. 
 RED

Razem od 50 lat
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WIRUJĄCY 
PARKIET 
SPRZED LAT 

To był bal!

Klimat przepięknie wystrojonej sali 
w Maniowie zabrał uczestników w lata 20. 
i 30. XX wieku, a na wirujący parkiet już 
od pierwszego taktu porwał gości zespół 
Trzy Ptaszki.

Król i królowa
Śpiewem i  grą na  akordeonie imprezę 
uatrakcyjnił występ zespołu Barwy Je-
sieni, a  o  choreografię taneczną zadbał 
zespół Variete Senioritki z Nowego Mia-
steczka. Bal swoją obecnością zaszczyci-
ła Hanka Bielicka, w  której rolę wcieliła 
się Krystyna Kwolek ze Związku Osób 
Niewidomych. Nie zabrakło konkursów 
z  nagrodami oraz  corocznej koronacji 
króla i królowej balu. Werdykt ogłoszony 
przez dyrektor GCK nie budził wątpliwo-
ści: Kazimiera Szymańska z Jerzmanowej 
i  Wiesław Tarnowski, miłościwie królu-
jący seniorzy, wiedli prym na  parkiecie. 
Doskonała zabawa to  zbyt małe słowa, 
by określić to w jaki sposób koniec karna-
wału świętowali nasi seniorzy. Uczestnicy 
gościli się i  tańczyli do ostatniego taktu, 
a  każdy w  ramach prezentu mógł zrobić 
sobie pamiątkowe zdjęcie w fotobudce. 

Pożegnanie burmistrza
Wyjątkową w  tym roku była wizyta nie-
mieckiej delegacji z  gminy Rietz-Neuen-

Frędzle, pióra, cygaretki, sznury pereł, brokat, kolory czerni i złota dominowały na tegorocznym 
Balu Emeryta i Rencisty. 
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 BAL EMERYTA I RENCISTY W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MANIOWIE BYŁ ŚWIETNĄ 
okazją do promocji Klubu Seniora, który ma tu swoją siedzibę – bardzo komfortową, 
w której na co dzień można spotkać się, wypocząć, skorzystać z komputerów, napić 
kawy i zrelaksować się na fotelu masującym. Cyklicznie w ciągu tygodnia w świetlicy 
odbywają się także bezpłatne zajęcia, z których mogą korzystać także osoby młodsze. 
Rozkład zajęć Klubu Seniora: Poniedziałek /17-18/ zajęcia rehabilitacyjne; środa  
/15-16:30/ zajęcia „Lubię tworzyć”; środa /16:30/ dekoratornia; czwartek /15-16/ 
warsztaty psychologiczne; piątek /17-18/ kurs komputerowy „Senior w sieci”.

dorf, ponieważ po raz ostatni swoją obec-
nością zaszczycił nas tamtejszy burmistrz 
Olaf Klempert, który w  tym roku, po  28 
latach pracy na  stanowisku, odchodzi 
na  emeryturę. Współpraca z  niemiecką 
gminą rozpoczęła się w 2001 roku i przy 
wielkim zaangażowaniu burmistrza trwa 
do dzisiaj. – Kiedy przyjechałem do waszej 
gminy w 2000 r., miałem obawy, jak zosta-
nę przyjęty, ponieważ historia naszych na-
rodów była trudna. Okazało się, że znala-
złem tu przyjaźń i gościnność – powiedział 
wzruszony. Dedykacja „Olaf dziękujemy 
za  przyjaźń” umieszczona na  ogrom-
nym torcie i  owacja po  wspólnym „Sto 
lat” to symboliczne gesty, które świadczą 
o tym, że w gminie Jerzmanowa burmistrz 
cieszy się szacunkiem i  sympatią. Słowa 
o  partnerstwie i  przyjaźni wielokrotnie 
były akcentowane podczas przemówień 
Lesława Golby jak  i  Olafa Klemperta. 
O tym, że panowie lubią się i swoją współ-
pracę opierają na  wieloletniej przyjaźni, 
nikogo nie trzeba przekonywać widząc 
pełne wzruszeń uściski i  ciepły ton roz-
mów. Delegacja niemiecka, która liczyła 
15 osób, była ogromnie zadowolona i peł-
na wrażeń. Na balu nie zabrakło również 
przedstawicieli rady gminy, delegatów ze 
Związku Emerytów, Rencistów i  Inwali-
dów w Głogowie oraz Związku Osób Nie-
widomych. Impreza odbyła się w  sobotę 
23 lutego.  GCK w Jerzmanowej
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LUDZIE / EDUKACJA

Mistrzowie pięknego mówienia 

Wzorowo i śpiewająco
Najzdolniejszym 
reprezentantom klas IV- VIII, 
w obecności rodziców, wręczono 
listy gratulacyjne. 

Uroczystość miała miejsce w Szkole Pod-
stawowej im. Jana Pawła II w  Jerzma-
nowej 21 lutego podczas apelu Wzoro-
wy Uczeń. Podczas gali można też było 
obejrzeć i  wysłuchać występy uczniów 
naszej szkoły. Uroczystość piosenkę Maj-
ki Jeżowskiej rozpoczął Tercet DoRoMa, 
który tworzą drugoklasiści: Dominika 
Szerszanowicz, Roksana Malecka i  Mar-
cel Borecki. Na szkolnej scenie podziwiać 
można było układ taneczny do  piosenki 
„Swish, swish” w  wykonaniu najmłod-
szej grupy Koła Teatralnego, który został 
przygotowany pod okiem Anety Wasiluk. 
Miał również miejsce popis młodego gita-
rzysty, ucznia klasy piątej – Jakuba Laso-
ty, który wykonał Etiudę Tatiany Stachak. 
Umiejętności taneczne zaprezentowała 
także Alicja Klemka, która przygotowała 
własną choreografię tańca współczesne-
go. Podczas gali nie brakowało również 
dedykacji. Pierwszą z nich była piosenka 
„Anyone I want to be” w wykonaniu ze-
społu wokalnego prowadzonego przez 
Beatę Janowską przy świetnym akompa-
niamencie na  perkusji Aleksandra Wit-
kowicza, która kierowana była do wszyst-

W drugim etapie Powiatowego 
Konkursu Recytatorskiego wzięło 
udział 25 uczniów z 10 szkół powiatu 
głogowskiego. 

Komisja konkursowa przyznała nagro-
dy w  trzech kategoriach. Klasy I: Rok-

kich nagrodzonych w  tym dniu uczniów. 
Piosenka „Promise me” wykonana przez 
Weronikę Woźniak, uczennicę klasy szó-
stej, dedykowana była wszystkim nauczy-
cielom. Ostatnim utworem dedykowanym 
rodzicom w  podziękowaniu za  wsparcie 
był „Zakazany owoc”, który wykonał ze-
spół w składzie: Weronika Woźniak, wo-
kal; Emilia Pyziak, flet poprzeczny i wo-
kal; Aleksander Witkowicz, perkusja; 
Beata Janowska, fortepian i  aranżacja. 
Uroczystość przygotowały: Beata Janow-
ska i Agnieszka Kogut. Dekoracje wyko-
nali: Iwona Kubicka i  Wojciech Zawicki. 
Ale również w Jaczowie pamiętano o wzo-
rowych uczniach. Podczas uroczystości 
Wzorowy Uczeń w  Szkole Podstawowej 
im. Henryka Sienkiewicza w  Jaczowie 
uhonorowano 52 uczniów za  wysokie 

wyniki w  nauce oraz  38  uczniów za  100 
procentową frekwencję. Gala odbyła się 
tutaj 1 marca. Wójt Lesław Golba pogra-
tulował uczniom osiągnięć edukacyjnych, 
a  jako wyraz uznania podarował na ręce 
dyrektor Wioletty Olejnik album o  za-
bytkowych katedrach w  Polsce wraz ze 
specjalną dedykacją dla  uczniów naszej 
szkoły. Apel dostarczył gościom wielu 
wrażeń artystycznych. Uczniowie wystą-
pili w programie artystycznym prezentu-
jącym talenty z kategorii śpiewu, recytacji 
i  tańca. Po wręczeniu dyplomów Wzoro-
wy Uczeń i  występach artystycznych, 
dyrektor podziękowała nauczycielom 
i pracownikom obsługi za przygotowanie 
uroczystości oraz życzyła wielu sukcesów 
naszym uczniom w II półroczu roku szkol-
nego 2018/2019.

sana Woźniak SP w  Rzeczycy (I), Nikola 
Jakubiak  SP w  Wilkowie (II), Wojciech 
Walaszczyk  Zespół Szkolno-Przedszkol-
ny w Kotli (III); klasy II: Milena Mackie-
wicz SP w Wilkowie (I), Oliwia Grzegorek 
SP w  Kotli (II), Natasza Szablewska  SP 
w  Jaczowie (III); klasy III: Karolina 

Szczurek  SP w  Nielubi (I), Magdalena 
Majczak  SP w  Przedmościu (II), Wero-
nika Hyżak SP w Kotli (III). Wymienieni 
uczniowie zakwalifikowali się do  etapu 
powiatowego. Eliminacje odbyły się w SP 
w  Jerzmanowej 27 marca. Patronat nad 
konkursem objął wójt Lesław Golba. Ko-
ordynatorem konkursu była Janeta Białek 
przy współpracy z Iwoną Kubicką i Woj-
ciechem Zawickim. Z kolei eliminacje 
recytatorskie w jaczowskiej szkole odbyły 
się 14 lutego. Uczestnicy zaprezentowali 
wspaniałe utwory literatury dziecięcej. 
Jury w składzie: dyrektor szkoły Wioletta 
Olejnik, Katarzyna Kaczocha, Beata Na-
dymus oraz Anna Kardasz miało nie lada 
orzech do  zgryzienia, aby  wyłonić zwy-
cięzców. Wszyscy uczestnicy wspaniale 
się zaprezentowali, a koledzy i koleżanki 
na  widowni dopingowali swoich fawory-
tów. Jury po długich obradach postanowi-
ło przyznać trzy pierwsze miejsca: Alek-
sandra Bielska (1b), Natasza Szablewska 
(2b), Franciszek Sokalski (3) oraz trzy wy-
różnienia. Otrzymali: Natalia Łagoda (1b), 
Pola Ryndak (2b), Mateusz Hołówko (3). 
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Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie staje się znana w całym 
województwie, a to za sprawą Jakuba 
Walendowskiego, ucznia 3 klasy gimnazjum. 
Jakub – pasjonat historii – po  raz kolejny, drugi rok 
z rzędu, zakwalifikował się do III etapu wojewódzkie-
go XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego 
im. majora Marka Gajewskiego ,,Losy żołnierza 
i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948. W wal-
ce o  wolną Polskę”. W tegorocznej edycji Kuba 
znalazł się w  gronie 15 najlepszych uczniów wo-
jewództwa dolnośląskiego, spośród których osią-
gnął najwyższy wynik! III etap tego ogólnopol-
skiego konkursu odbędzie się 28 marca 2019 roku 
we Wrocławiu. Już w ubiegłym roku Jakub jako 
finalista konkursu uzyskał zaświadczenie upraw-
niające do  otrzymania dodatkowych punktów 
w procesie przyjmowania do szkół ponad-
gimnazjalnych. W marcu Jakub zamierza 
co najmniej powtórzyć swój sukces. Warto 
wspomnieć, że  niejako z  marszu Jakub za-
kwalifikował się również do kolejnego etapu 
XI Konkursu Historycznego Wiedzy o Rosji 
Białe noce, którego organizatorami są Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolnośląskie-
go oraz  Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli we Wrocławiu.

Światowy Dzień Kota
Jak najlepiej zakończyć 
omawianie lektury „Cukierku, 
ty łobuzie” – zabawnej 
historii o zwariowanym kocie 
z charakterkiem? Oczywiście 
spotkaniem ze specjalistką 
od kocich zachowań!
Dzięki współpracy z biblioteką 
publiczną uczniowie klas II SP 
w Jerzmanowej mogli uczestni-
czyć w zajęciach poprowadzonych 
przez panią Karolinę Telwikas, 
kocią behawiorystkę. Pani Karoli-
na przybliżyła uczniom specyfikę 
niektórych zachowań naszych 
pupili oraz wskazała najczęstsze 
błędy popełniane przez właści-
cieli tych czworonogów. Poradnik 
„Czy można zrozumieć kota”, jest 
dostępny w bibliotece szkolnej 
oraz publicznej.

To Wielcy Czytelnicy
Uczniowie SP Jerzmanowa 
wygrali etap powiatowy 
ogólnopolskiego konkursu 
Wielka Liga Czytelników 
oraz zakwalifikowali się 
do półfinału wojewódzkiego. 
Drużyny w obu kategoriach wie-
kowych (1-4 oraz 5-8) wykazały 
się doskonałą znajomością wy-
znaczonych tekstów literackich. 
Przed nimi okres wytężonej pracy, 
bowiem kolejny etap konkursu już 
28 marca. Serdecznie gratuluje-
my wszystkim biorącym udział 
w konkursie i życzymy dalszych 
sukcesów.

Szkoła w Ogniku
Kolejne klasy uczą się 
bezpiecznych zachowań 
w sytuacji zagrożenia!
Już kolejny raz uczniowie SP Jerz-
manowa gościli w sali edukacyjnej 
Ognik w Głogowie. Tym razem 
uczniowie klasy III i IVc mogli 
w praktyce zastosować zdobyte 
wcześniej wiadomości i umiejęt-
ności z zakresu pierwszej pomocy 
oraz zachowań w sytuacji zagro-
żenia – ewakuacja z zadymione-
go pomieszczenie czy kontakt 
telefoniczny ze strażą pożarną. 
Te oraz inne atrakcje przygotowali 
strażacy z Głogowa. Wizyta miała 
miejsce 19 lutego. 

Ty też możesz...
Uczniowie SP Jaczów: Patryk 
Jurdziński i Mikołaj Szalacha pod 
opieką Beaty Jaworskiej wzięli 
udział w szóstej edycji Powiato-
wego Konkursu z zakresu Pierw-
szej Pomocy Przedmedycznej 
i Edukacji dla Bezpieczeństwa pt. 
„Ty Też Możesz Uratować Życie!”. 

POCZTÓWKA Z PRZEDSZKOLA

Górnicy odwiedzili nasze przedszkole. Opowiadali o swojej pracy.

Drużyna w  składzie: Hanna Bachta, Emi-
lia Kantowicz, Roksana Woźniak, Martyna 
Grzechnik, Julia Buczyńska, Klaudia Zakrent, 
Julia Smyk, Magdalena Bochenek, Kinga Woź-
niak, Amelia Książek pojechała do SP w Bia-
łołęce, która była organizatorem półfinału 
powiatowego rozgrywek. Podczas zawodów 

jaczowska dużyna rozegrała cztery spotkania, 
w  tym dwa zwycięskie. Takie wyniki przeło-
żyły się na III miejsce w turnieju. Dziewczynki 
podeszły do samej gry bardzo zmotywowane. 
Dobra współpraca zespołu na  boisku mogła 
się podobać oglądającym nasze mecze. Turniej 
odbył się 26 lutego. 

Na podium Uczniowie SP Jaczów zajęli III miejsce 
w półfinałach powiatowych szkolnego 
związku sportowego w minipiłce siatkowej 
dziewcząt „czwórki”

Pasjonat historii
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URZĄD 

TERMINY
6.02.2019 r. – otwarcie konkursu 

26.10.2019 r. – zamknięcie konkursu – 
ostateczny termin składania prac 

30.10.2019 r. – obrady jury konkursu 
31.10.2019 r. – informacja dla autorów 

nagrodzonych zdjęć 
11.11.2019 r. – ogłoszenie oficjalnych 

wyników 

Dla kogo 
Karta Dużej 
Rodziny?
Od 1 stycznia 2019 r. karta 
przysługuje rodzicom, którzy 
mają lub w  przeszłości mieli 
na  utrzymaniu co najmniej 
troje dzieci – bez względu 
na  ich wiek w chwili składa-
nia wniosku. Szczegółowych 
informacji udziela Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w  Jerzmanowej. Wniosek 
o wydanie karty do pobrania 
ze strony internetowej www.
gopsjerzmanowa.pl w zakład-
ce: druki do pobrania. RED

Zjawiskowa Gmina Jerzmanowa 
KONKURS FOTOGRAFICZNY 

INFORMACJA WAŻNA DLA ROLNIKÓW! 

Słowem kluczem tegorocznej edycji 
konkursu fotograficznego jest słowo 
„zjawisko”.

Zjawisko to  sytuacji oddziałująca na  zmysły 
w  sposób wyjątkowy. Może to  być zdarzenie 
wyjątkowe, coś wyróżniającego się – zjawi-
ska pogodowe, architektoniczne, przyrodnicze 
– lub sytuacja oddziałująca na  zmysły osoby 
w sposób wyjątkowy. Celem konkursu jest za-
chęcanie fotografujących do dokumentowania 
życia gminy Jerzmanowa. Oczekujemy zdjęć 
ukazujących zjawiskowe, fenomenalne, niepo-
wtarzalne, wyjątkowe widoki, krajobrazy, sytu-
acje, wydarzenia zachodzące w naszej gminie. 
Mamy nadzieję, że temat zachęca do twórcze-
go działania i  obserwowania wszystkiego, co 
u nas się dzieje w ciągu całego roku. Nagroda-
mi w konkursie są: publikacja fotografii w ka-
lendarzu wydawanym przez Gminne Centrum 

Kultury oraz  nagroda pieniężna w  wysokości 
100 zł za każde zwycięskie zdjęcie, które wej-
dzie w skład kalendarza. Łączna pula nagród 
w konkursie to 1 tys. 200 zł. Regulamin i karty 
zgłoszeniowe dostępne są na gckjerzmanowa.pl  
w zakładce konkursy. Zapraszamy do udziału. 
Organizatorem konkursu jest Gminne Cen-
trum Kultury w Jerzmanowej.  GCK w Jerzma-
nowej

KTO MOŻE ODZYSKAĆ? 
O zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędo-
wego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ubie-
gać się może producent rolny czyli osoba fizyczna, 

prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, będąca posiadaczem lub współposiadaczem gospodar-
stwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, w tym 
dzierżawca. 

JAK TO ZROBIĆ?
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy 
wydanych na olej napędowy powinien zbierać fak-
tury VAT i  złożyć odpowiedni wniosek do  wójta 

w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. Wniosek 
składa się w urzędzie właściwym dla położenia gruntów rolnych. 
Do wniosku należy dołaczyć faktury VAT (lub ich kopie) stano-
wiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 
2019 r. do 31 lipca 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku okre-
ślonego na 2019 r.

JAKI LIMIT ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO 
W 2019 ROKU? 
Limit zwrotu przysługującego producentowi 
rolnemu określa się na cały rok na podstawie art. 4 

ust. 2 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit 
ustala się jako sumę: 

1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu na 1 litr oleju na-
pędowego (w 2019 roku 1 zł/litr), liczby 100 oraz powierzchni 
użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu 
producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budyn-
ków według stanu na dzień 1 lutego danego roku 

2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr 
oleju napędowego w 2019 roku 1 zł/litr ), liczby 30 oraz średniej 
rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będą-
cego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym 
rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

CO DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU?
Dokument wydany przez kierownika biura powia-
towego Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych 
jednostek przeliczeniowych bydła będącego w  po-

siadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do siedziby stada tego 
producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca

ILE MOŻNA OTRZYMAĆ?
Obliczoną kwotę zwrotu porównuje się z kwotą li-
mitu przypadającego producentowi rolnemu. Jeżeli 
kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas 
rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu. Jeże-

li kwota zwrotu jest większa od  kwoty limitu, wówczas rolnik 
otrzyma zwrot równy kwocie limitu.

KIEDY WYPŁATA? 
Wypłata zwrotu przyznanego na podstawie decyzji 
następuje w terminach: od 1 października do 31 paź-

dziernika w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie Płat-
ności dokonuje się przelewem na rachunek bankowy producenta 
rolnego podany we wniosku.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? 
Urząd Gminy Jerzmanowa
ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa

Zwrotu podatku akcyzowego
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Wieloletnia szefowa Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Jerzmanowej 
odznaczona medalem „Zasłużony 
dla kultury polskiej”. 

Odznaczenie przyznał Minister Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego. Z inicjatywą 
o  przyznanie medalu wyszła dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Głogowie, Izabela 
Owczarek, która sprawuje merytoryczny nad-
zór nad bibliotekami powiatu głogowskiego. 
Uroczystość odbyła się podczas sesji 13 mar-
ca 2019 r. Lucyna Słowińska przez 35 lat była 
pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej 
w  Jerzmanowej. W ubiegłym roku przeszła 
na emeryturę. Przez wiele lat kierowała insty-
tucją samodzielnie jako dyrektor, w ostatnich 

dwóch latach jako kierownik ds. bibliotek. Jak 
mówi, do  pracy w  bibliotece przyszła „tylko 
na  chwilę”, aby  zastąpić koleżankę. I tak się 
zaczęło. Ona została w bibliotece w Jerzmano-
wej, koleżanka rozwijała czytelnictwo w Jaczo-
wie. Dbała o księgozbiór jak o swoją skarbnicę. 
Przez wiele lat książki miała pod ręką, bo bi-
bliotekę ulokowano w... jej prywatnym domu. 
Nauczyła miłości do książek przynajmniej trzy 
pokolenia jerzmanowian i nie tylko, bo do bi-
blioteki przyjeżdżali czytelnicy z  większości 
gminnych wsi. Zawsze otwarta na współpracę 
i  chętna do  pomocy, niezwykle empatyczna 
i  tworząca wokół przyjazną atmosferę. Szyb-
ko i łatwo zjednywała sobie partnerów, którzy 
chcieli z  nią realizować społeczne inicjatywy 
i projekty. Pani Lucyna to dobra szkoła biblio-
tecznego mistrzostwa.  BR

Zasłużona Lucyna Słowińska

Z pasją do ludzi 

Sołtysi, 
wszystkiego 
najlepszego!
W sali obrad urzędu 
gminy również 
świętowano Dzień 
Sołtysa.
– Na co dzień zajmujecie się 
sprawami lokalnych społecz-
ności, starając się rozwiązy-
wać problemy i  mobilizować 
do działania. Niech nigdy nie 
zabranie wam wytrwałości, 
pomysłów na nowe wyzwania 
oraz  inicjatyw integrujących 
lokalne społeczności. Życzę 
państwu wielu zawodowych 
i  osobistych sukcesów, które 
pozwolą cieszyć się ze sprawo-
wania funkcji Sołtysa – mówił 
wójt Lesław Golba. Sześciu 
sołtysom z  okazji zakończe-
nia kadencji wójt podziękował 
za pracę. A było za co dzięko-
wać, bo na przykład Eugeniusz 
Durał (Smardzów) i  Ryszard 
Janiak (Potoczek) pełnili te 
funkcje przez 31 lat! Poza nimi 
kadencję zakończyły jeszcze 
panie: Mariola Sierkiewicz 
(Jerzmanowa), Edyta Grzy-
wacz (Jaczów), Bożena Wój-
cik (Modła) oraz  Małgorzata 
Cichocka (Kurowice). Uroczy-
stość odbyła się 13 marca.  JT

Przyznając wyróżnienia i nagrody 
w konkursie Sołtys Roku, docenia 
się te osoby, które bezinteresownie, 
z pasją i zaangażowaniem, działają 
na rzecz wsi. A w naszej gminie 
takich nie brakuje. 
To docenienie tych, dla których sołtysowanie 
to  nie tylko sprawowanie funkcji, ale  przede 
wszystkich troska o  lokalną społeczność, 
umiejętność integracji wiejskiego środowi-
ska i skuteczność w zabieganiu o upiększanie 
swojej miejscowości. Sołtys jest wizytówką 
wsi, prawdziwym gospodarzem i reprezentan-
tem na forum gminy. Wójt gminy w tym roku 
wskazał dwóch sołtysów do tego tytułu – Zbi-
gniewa Skowronka, sołtysa Gaików od trzech 

kadencji oraz Eugeniusza Durała, który pełnił 
funkcję sołtysa w Smardzowie przez 8 kaden-
cji. Pan Eugeniusz w  tym roku nie kandydo-
wał, ustępując miejsca młodszemu pokoleniu. 
11 marca 2019 r. w ogólnopolski Dzień Sołtysa 
pan Zbigniew i pan Eugeniusz wraz z wójtem 
uczestniczyli w  uroczystej gali Sołtys Roku 
2018 we Wrocławiu. Z rąk wojewody dolno-
śląskiego Pawła Hreniaka otrzymali dyplomy 
z gratulacjami i prezentami za dotychczasowe 
osiągnięcia i pracę. – Uważam, że jeśli ktoś de-
cyduje się być sołtysem, to tylko po to aby zro-
bić coś dla wsi i jej mieszkańców. Funkcja soł-
tysa to możliwość lepszego bliższego poznania 
mieszkańców. Spędza się z nimi więcej czasu, 
lepiej się ich poznaje, ich radości i bolączki – 
tłumaczy sołtys Skowronek.  JT
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Razem od 65 lat!
To już nie złote gody, a żelazne, 
bo Henryka i Czesław Łyżwowie 
stanęli na ślubnym kobiercu 
wiele lat temu. 

Ona 17-latka z Wolnicy, on 21-latek z Zap-
niowa k. Opoczna. Pobrali się 26 grudnia 
1953 roku w Polkowicach. W Boże Naro-
dzenie świętowali swój jubileusz w gronie 
rodziny. Poznali się w  1952 roku w  Ga-
ikach. Pan Czesław z  oświadczynami 
długo nie czekał. Rok później wzięli ślub. 
Czterech synów i córka z rodzinami, czter-
naścioro wnucząt z  rodzinami oraz  jede-
naścioro prawnucząt. Jest się czym po-
chwalić. Cała rodzina uczciła jubileusz 
podczas mszy świętej, która odbyła się 
w  drugi dzień świąt Bożego Narodzenia 
w kaplicy w Potoczku. Wiek nie przeszka-
dza jubilatom w  aktywnym, jak  na  ich 
lata, życiu. Zresztą są do niego przyzwy-
czajeni. Pani Henryka wychowała prze-
cież tyle dzieci i pomagała przy wnukach. 
Jak mówi, dzieci to najlepsze, co ją w życiu 
spotkało. Pan Czesław z kolei długie lata 
spędził ciężko pracując w PGR-ze, w Po-

toczku. Grywał również na  skrzypcach 
na weselach, co było jego pasją i  jednym 
z najlepszych wspomnień z lat młodzień-
czych. Taka okazja nie zdarza się często. 
Jubilatów w Wigilię odwiedził wójt gmi-
ny Lesław Golba. Para małżonków wraz 
z  rodziną powspominali dawne czasy, 
a małżonkowie – wspólnie przeżyte lata. 
Zgodnie stwierdzili, że  w  życiu trzeba 
się wspierać, bo w małżeństwie są dobre 

i gorsze chwile, ale należy trzymać się ra-
zem. – Jestem pod wielkim wrażeniem. 
Doczekaliście razem takiego pięknego ju-
bileuszu i tylko pozazdrościć takiej jasno-
ści umysłu i zdrowia. Widać, że jesteście 
pozytywnie nastawieni do  ludzi i  świata 
– mówił wójt. Jan Łyżwa, syna pana Cze-
sława, wyraził nadzieję, że za pięć lat będą 
wspólnie świętować 70. rocznicę w nowo 
wybudowanej świetlicy w Gaikach.  JT

Żelaznej parze życzymy jeszcze raz wszystkiego co najlepsze, a przede wszystkim 
dużo zdrowia i kolejnych rocznic ślubu! 

U nas harcerzy nie brakujeJaczowscy harcerze mają swoją 
harcówkę. Przez wiele dni urządzali 
ją w pocie czoła.

Dla harcerzy ze 125 Jaczowskiej Drużyny 
Harcerzy Grzmot 3 marca 2019 r. to  był 
ważny dzień. Uroczyście została im prze-
kazana harcówka. Na ręce drużynowego 
Mikołaja Sokalskiego ksiądz proboszcz 
Piotr Matus złożył symboliczne klucze 
do  miejsca. Podczas przekazania byli 
obecni rodzice harcerzy, mieszkańcy Ja-
czowa oraz wójt Lesław Golba. Drużyno-
wy podziękował księdzu za pomoc w re-
moncie, rodzicom harcerzy, którzy także 
mieli swój duży wkład w  jej odbudowę, 
oraz  druhom. Pod koniec wystąpienia 
drużynowy wyjaśnił gościom, skąd bie-
rze się nazwa „harcówka”. „Harc” to ina-
czej zadanie, zaś harcówka jest to miejsce 
harców. Następnie wszyscy zgromadze-
ni zostali zaproszeni na  przygotowany 
poczęstunek w  nowo otwatym miejscu. 
Po posiłku przed mszą św. odbył się wy-
stęp artystyczny młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej nr 8 w  Głogowie poświęcony 
Żołnierzom Wyklętym w  ramach projek-
tu edukacyjnego „Być jak  Zośkowiec” 
pod kierownictwem Przemysława Bożka. 
Uroczystość zakończyła się przy świetle 
pochodni pod nowo postawionym krzy-
żem na  wzgórzu w  Jaczowie. Dołączyli 

do nas ułani z 4 Pułku Ułanów Zaniemeń-
skich. Po poświęceniu krzyża harcerze 
zawiązali bratni krąg wraz całą przybyłą 
społecznością oraz  odśpiewali „Bratnie 
słowo”. Harcerstwo w naszej gminie dzia-
ła od września 2015 roku, kiedy to został 
założony pierwszy zastęp Grzmot. Po wie-
lu latach ciężkiej pracy powstała 17 marca 
2018 roku 125 Jaczowska Drużna Harce-
rzy Husaria. Dziś liczy 40 harcerzy.  JT

LUDZIE / WYDARZENIA
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Pałac w Jerzmanowej (I)

Pałac w Jerzmanowej jest 
dla miejscowości i mieszkańców 
cennym przykładem barokowej 
śląskiej architektury 
rezydencjonalnej XVIII w. 

Powstanie pałacu datu-
je się na  II połowę XVI 
wieku, kiedy to właścicie-
lami Hermsdorf (nazwa 
miejscowości Jerzma-
nowa do  roku 1945) byli 
Bernhard i  Hans von Los. 
To  właśnie z  niezmienne-
go do  dziś układu piwnic 
i budowy korpusu główne-
go można „odczytać” okres 
powstania tej renesanso-
wej siedziby szlacheckiej. 
Pod koniec XVI w. miejsco-
wość przechodzi na własność rodziny von 
Mutschelnitz. W okresie wojny 30-letniej, 
ratując się zapewne ucieczką, właściciele 

opuszczają miejsce zamieszkania, a  pa-
łac prawdopodobnie ulega częściowemu 
zniszczeniu. W 1659 r. dobra w Jerzmano-
wej zostały przekazane w lenno rodzinie 
von Rottenburg. W 1746 r. pałac należy 
do barona Heinricha II Georga von Sack, 
fundatora obecnie zachowanej baroko-

wej budow-
li i  ogrodu 
powstał ych 
z  przebu-
dowy rene-
s a n s o w e -
go dworu. 
Z  początków 
XVIII wie-
ku pochodzą 
bogato zdo-
bione sale, 
stiukowy ko-

minek i okazały 
ryzalit wejściowy. W 1760 r. Jerzmanowa 
przechodzi w  ręce książąt z  Siedliska, 
w 1791 r. należy do rodziny von Schöna-

ich. Podczas kampanii napoleońskiej 
– 1808 r., w pałacu kwaterowali główno-
dowodzący wojsk francuskich – generał 
Jean-Gabriel Marchand oraz  marszałek 
Francji Édouard Mortier. W 1830 r. ma-
jątek przejmuje rodzina von Rochow. 

Od ok. 1845 r. do końca XIX 
w. właścicielem jest rodzi-
na Moderow. Od 1900 r. 
majątek należał do hrabie-
go Stanislausa von Hoyos, 
po  jego śmierci w  1922 r. 
aż  do  końca II wojny św. 
do wdowy po nim, Carmen 
von Hoyos z  domu Saur-
ma-Jeltsch. Ostatnia prze-
budowa miała miejsce ok. 
połowy XIX wieku. Dobu-
dowano wtedy dwa skrzy-

dła boczne z osobnymi klat-
kami schodowymi i wejściami, przez co 
pałac otrzymał charakter budowli klasy-
cystycznej.  AS
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LUDZIE / AKTUALNOŚCI

ZA DARMO MOŻESZ ĆWICZYĆ Z PROFESJONALISTKĄ!

Trenerka: 
Ruch jest terapią

CO SIĘ DZIEJE 
W MANIOWIE? 

poniedziałek  
/godz. 17-18/  zajęcia rehabilitacyjne

środa  
/godz. 15-16.30/  zajęcia „Lubię tworzyć”

środa  
/godz.16:30/  
Dekoratornia

czwartek /15-16/  warsztaty psychologiczne
piątek  

/godz.17-18/ 
kurs komputerowy

Specjalistka od  treningów prozdrowotnych 
i  rehabilitacyjnych. Także edukatorka i  pa-
sjonatka holistycznego podejścia do  zdrowia 
i życia. – Coraz więcej jest osób z problemami 
kręgosłupa. Nawet młodzi mają schorzenia, 
które kiedyś przytrafiały się w zasadzie tylko 
starszym osobom – przestrzega, że nie zdajemy 
sobie sprawy, jak negatywny wpływ na nasze 
ciało ma pozycja siedząca. A przecież wiele 
osób siedzi godzinami... To największe zagro-
żenie naszych czasów: siedzimy po kilkanaście 
godzin na dobę. W pracy, w aucie, w domu. Poza 
tym jak rujnujące dla naszego układu mięśnio-
wo-szkieletowego są nieumiejętne ćwiczenia, 
bez odpowiedniej postawy, bez odpowiedniego 
silnego tzw. core. – To co ja robię, to jest pod-
stawa. Rozmawiam z  ludźmi, tłumaczę, edu-
kuję – mówi Edyta Grębska, która prowadzi 
zarówno indywidualną praktykę, jak i zajęcia 
grupowe w klubach. W tym każdy poniedziałek 
w naszym Klubie Seniora, który działa od nie-
dawna. Ale jego oferta jest szeroka. Oprócz 

poniedzia łko-
wych zajęć re-
habilitacyjnych, 
w środę zajęcia, 
które pogimna-
stykują zręcz-
ność i  pobudzą 
w y o b r a ź n i ę 
do  tworzenia 
małych dzieł, 
c z w a r t k o -
we spotkania 
z  psycholo-
giem zmotywują do  działania, 
a  piątkowy kurs komputerowy przygotuje 
do  surfowania po  sieci. Warto przyjść i  sko-
rzystaj z komfortowego miejsca, gdzie oprócz 
fachowych porad można się napić kawy, a ek-
skluzywny fotel wymasuje plecy. Zajęcia są 
bezpłatne. Mile widziani są zarówno seniorzy 
jak i osoby młodsze. Nie ma ograniczenia wie-
kowego.  RED

Edyta Grębska edukuje i daje dobre rady. Pilates, zdrowy kręgosłup, medical 
training to zajęcia, na których się skupiła. – Ludzie przecież nie młodnieją – śmieje 
się, ale też uważa, że takich ćwiczeń potrzeba także młodym. Dlatego zaprasza 
wszystkich – w każdym wieku – na zajęcia w Klubie Seniora w poniedziałki 
na godz. 17.00 do świetlicy wiejskiej w Maniowie. 

Mamy  
nową radną

Anna Obolewicz wygrała 
wybory uzupełniające 
w Jaczowie. 

Zgodnie z  zarządzeniem wo-
jewody 24 lutego 2019 r. od-
były się wybory uzupełnia-
jące w  okręgu 7. Rozpisano 
je po śmierci radnego Marka 
Kawęckiego. Mieszkańcy Ja-
czowa w  wyniku głosowania 
wybrali Annę Obolewicz, 
która otrzymała 72 głosy. 
Uprawnionych do głosowania 
było 273 osoby, zagłosowały 
122. Wszystkie oddane głosy 
były ważne. Nowa radna zo-
stała oficjalnie zaprzysiężo-
na podczas sesji rady gminy 
27 lutego 2019 r. – Jestem bar-
dzo szczęśliwa – powiedzia-
ła po  wygranych wyborach 
dziennikarzom loklanym. 
– To dla mnie zaszczyt. Dzię-
kuję wszystkim mieszkań-
com, którzy wzięli udział 
w wyborach uzupełniających, 
a szczególnie tym, którzy od-
dali na mnie swój głos. Zaufa-
nie, którym mnie obdarzyli, 
motywuje mnie do  ciężkiej 
pracy na  rzecz lokalnej spo-
łeczności – dodała.  RED
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Kolejny sukces 
naszej piłki halowej
Już dziewiąty raz 
rozegrano Gminną Ligę 
Halową. W tym roku 
również cieszyła się dużą 
popularnością. 

Od lat każdej zimy hala sportowa Szko-
ły Podstawowej w  Jerzmanowej gości 
zawodników i  kibiców z  gminy Jerzma-
nowa. Liga ma swoją rangę i  na  trwałe 
wpisała się do  kalendarza imprez spor-
towych. Prestiż zmagań dodatkowo pod-
noszą nagrody oraz  uczestnicy mający 
również za  sobą grę na  profesjonalnym 
poziomie. Finał rozgrywek odbył się 
w niedzielę 17 lutego. W tegorocznej edy-
cji po mistrzostwo sięgnęła drużyna Dra-
gona Jaczów, która w  czterech meczach 
odniosła trzy zwycięstwa. Drugie miejsce 
zajął GKS Sokół I Jerzmanowa, a  trzecie 
Łagoszowia Łagoszów Mały . Najskutecz-
niejszym zawodnikiem turnieju został 
Krystian Woźniak z  Sokoła Jerzmanowa 
zdobywając 19 bramek. – Walka stała 
naprawdę na  wysokim poziomie, obyło 
się bez kontuzji, a  cały turniej odbył się 
w sportowej atmosferze fair play – przy-

znał Dariusz Woźniak, odpowiedzialny 
za  organizację GLH. – To była kolejna 
dziewiąta już edycja tego świetnego tur-
nieju, w którym wzięły udział drużyny ze 
wszystkich naszych klubów. Rywalizacja 
i zaangażowanie były na wysokim pozio-
mie – mówił wójt Lesław Golba. – Gratu-
luję nie tylko zwycięzcom, ale wszystkim 
uczestnikom. Każdy z zawodników, a tak-

że sędzia, zasłużyli na słowa podziękowa-
nia. Podobnie jak wszyscy, którzy zadbali 
o organizację ligi. Młodzi ludzie w naszej 
gminie mają fantastyczną rozrywkę. Na-
sza hala żyje i to bardzo mnie cieszy. Za-
praszam za rok! – dodał wójt. Wszystkie 
drużyny, oprócz pucharów i  dyplomów, 
otrzymały również wysokiej jakości piłki 
meczowe.  JT

Miejsce Zespół Mecze Punkty Bramki

1 Dragon Jaczów 4 9 30 – 20 

2 GKS „Sokół” I Jerzmanowa 4 9 51 - 28

3 Łagoszovia Łagoszów Mały 4 6 36 – 27

4 LZS „Perła” Potoczek 4 6 20 – 19

5 GKS „Sokół” II Jerzmanowa 4 0 14 - 57

Lp. Bramki Po 5. kolejce

1 19 WOŹNIAK Krystian (Sokół I Jerzmanowa)

2 10 MYSŁOWSKI Wojciech (Dragon Jaczów)
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są bezpłatne. W projekcie weźmie udział ponad 
200 uczniów szkół podstawowych. 

W ramach projektu szkoły otrzymają również 
nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz dopo-
sażenie pracowni. 

Wszystko dzięki dofinansowaniu z fun-
duszy unijnych. Gmina pozyskała na ten 
cel 420.405,50 zł w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Dolnośląskiego 2014-2020 
współfinansowanego ze środków EFS 
(RPDS.10.02.01-02-0094/18). 

Bogata oferta dla uczniów 

Projekt przewiduje przeprowadzenie za-
jęć dodatkowych z przedmiotów ścisłych 
i języków obcych. Uczniowie SP w Jaczo-
wie mogą skorzystać m. in. z zajęć roz-
wijających z języka angielskiego, zajęć 
z chemii „Zostań odkrywcą”, zajęć z przy-
rody „Zrozumieć Świat", zajęć wyrów-
nawczych „Polubić matematykę”, zajęć 
z matematyki „Matematyczni odkrywcy”, 
zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe 
uczniów "Zdobywcy wiedzy", zajęć z fizy-
ki "Klub Naukowca" i wielu innych. W SP 
w Jerzmanowej uczniowie uczęszczają 
na zajęcia „Matematyka a logiczne my-
ślenie w życiu codziennym”, koło języka 
angielskiego "E-twinning - okno na świat", 
zajęcia z biologii „Tajemniczy świat eks-
perymentów”, multimedialne zajęcia re-
walidacyjne „Nowoczesna rewalidacja”, 
multimedialne zajęcia logopedyczne „Lo-
gopedyczne TIK-anie”, koło matematycz-
ne „Zdobywcy wiedzy”. Zajęcia oprócz 
tradycyjnej formy uczenia się w „szkolnej 
ławce” odbywać się będą poprzez lekcje 
w terenie oraz edukacyjne wyjazdy np. 
do Parku Nauki i Rozrywki ExploraPark 
w Wałbrzychu czy Centrum Nauki Ke-
plera w Zielonej Górze. Zajęcia i wyjazdy 

Skorzystają też nauczyciele

Realizacja projektu zakłada również pod-
niesienie kompetencji kadry pedagogicz-
nej zatrudnionej w szkołach. Nauczyciele 
odbędą szkolenia w zakresie wykorzy-
stania metod eksperymentu w edukacji, 
podnoszenia kompetencji cyfrowych, wy-
korzystania w nauczaniu e-podręczników, 
e-zasobów i e-materiałów dydaktycznych, 
terapii metodą Warnkego, wad artykula-
cyjnych spółgłosek i samogłosek oraz ich 
korygowania. 

Cennym elementem projektu jest tak-
że rozszerzenie oferty z zakresu do-
radztwa zawodowego co przysłuży się 
uczniom w procesie wyboru ścieżki ka-
riery zawodowej. 

Realizacja tak obszernego projektu po-
zwoli na wzbogacenie oferty szkoły 
oraz ukierunkowanie procesu edukacyj-
nego na nowoczesne metody nauczania. 
– Cieszę się, że nasze szkoły mogą się rozwi-
jać. Gmina Jerzmanowa, jako Lider Edukacji 
na Dolnym Śląsku przykłada dużą wagę do ja-
kości edukacji w naszych placówkach. Nie-
ustannie dążymy do polepszania warunków 
nauczania i uzupełniania zaplecza dydak-
tycznego. Tym bardziej raduje fakt, że udało 
nam się pozyskać tak duże dofinansowanie 
ze środków unijnych pozwalające na rozwój 
kompetencji kluczowych naszych uczniów. 
Wartość dodaną projektu stanowić będą pod-
wyższone kompetencje pedagogiczne nauczy-
cieli, wdrożone aktywne metody nauczania 
oraz doposażenie pracowni szkolnych – mó-
wił wójt Lesław Golba. 

Edukacja szansą 
na spełnienie marzeń 
w gminie Jerzmanowa

Od października 2018 r. w szkołach podstawowych Gminy Jerzmanowa realizowany 
jest projekt zapewniający wysoką jakość kształcenia poprzez szeroki katalog zajęć 
dodatkowych. Realizacja potrwa do końca roku szkolnego 2018/2019.
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