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OBUDŹMY ARTURA!
Drodzy Mieszkańcy Gminy Jerzmanowa!
Pragę zwrócić się do Państwa w imieniu własnym oraz pracowników Urzędu Gminy Jerzmanowa z prośbą o pomoc wiedząc,  

że nigdy nie pozostajecie obojętni na potrzeby innych.  
W dniu 21 czerwca br. Artur Mołdawski, wieloletni pracownik Gminnego Centrum Kultury w Jerzmanowej, strażak Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Jerzmanowej, uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu i nadal pozostaje w śpiączce. Szansą na wybudzenie 
Artura jest specjalistyczna rehabilitacja, która jest niestety kosztowna.  

Na jego leczenie zbierano pieniądze podczas tegorocznych dożynek Gminy Jerzmanowa w Łagoszowie Małym, podczas rajdu 
rowerowego w Jerzmanowej, a także podczas gminnych zawodów strażackich w Smardzowie. 

Będziemy wdzięczni za każdy dar serca i wsparcie. 
Możecie Państwo przekazywać wpłaty na konto Głogowskiego Stowarzyszania Otwarte drzwi podane poniżej

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Jerzmanowa  

Lesław Golba

  

 

 

Gmina Jerzmanowa przystąpiła 
do realizacji „Programu Oczyszczania Kraju  
z Azbestu na lata 2009-2032” oraz 
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 
2016-2022”. Na przełomie lipca i sierpnia, 
na zamówienie Urzędu Gminy, warszawska 
firma ECO-ART przeprowadziła szczegółową 
inwentaryzację gminy pod kątem występowania 
wyrobów zawierających azbest. Wyniki tej 
inwentaryzacji zostały wprowadzone do 
ogólnopolskiej Bazy Azbestowej, a także 
pozwoliły na opracowanie szczegółowego 
„Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Jerzmanowa”. Celem 
programu jest:
– oczyszczenie terenu Gminy Jerzmanowa  

z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwie-
nie wyrobów zawierających azbest,

– eliminacja negatywnych skutków 
zdrowotnych oddziaływania azbestu na 
człowieka,

– likwidacja oddziaływania azbestu na 
środowisko zgodnie z obowiązującym 
prawem do końca 2032 roku.

Dnia 19 września br. na LVII sesji 
Rada Gminy przyjęła „Program usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy 
Jerzmanowa”. Dzięki temu Gmina Jerzmanowa 
może pozyskiwać środki finansowe na pokrycie 
kosztów związanych z usuwaniem i utylizacją 
materiałów azbestowych znajdujących się  
u mieszkańców naszej Gminy.

W miesiącu wrześniu został wyłoniony 
wykonawca, który będzie odbierał azbest z terenu 
Gminy Jerzmanowa. W pierwszej kolejności 
niebezpieczne materiały zostaną zabrane  
z posesji zgłoszonych w latach 2015-2017. 

W przyszłym roku i w latach 
kolejnych zadanie będzie rozszerzone 
o demontaż i kontynuowane zgodnie  
z kolejnością napływających zgłoszeń. Termin 
składania przez mieszkańców wniosków  
o usunięcie materiałów azbestowych zosta-
nie podany do ogólnej wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu Gminy oraz za 
pośrednictwem sołtysów.

Usuwanie azbestu

Pierwszy z nich w ramach działania 10.1 Zapewnienie 
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, miał na celu 
zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie 
oferty edukacyjnych, doposażenie sal dydaktycznych, sfinansowania 
zajęć dodatkowych dla dzieci oraz doskonalenie kompetencji nauczycieli  
w ramach pedagogiki specjalnej. Wniosek ten otrzymał akceptację 
Komisji Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania. 
Całkowita wartość projektu wyniesie 425 872,85 zł a przyznana 
wysokość dotacji (85%) to 361 991,92 zł. 

Drugi z wniosków, został złożony w ramach działania 
8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego. Jego założeniem jest 

zwiększenie zatrudnienia 25os.(19K) pełniących funkcje opiekuńcze 
nad dziećmi do lat 3 poprzez stworzenie 25 nowych miejsc opieki dla 
25 dzieci w żłobku w Jaczowie, zapewnienie bieżącego funkcjonowania 
żłobka oraz zakup niezbędnych dla rozwoju dziecka sprzętów i pomocy 
dydaktycznych. Wniosek ten również otrzymał akceptację Komisji 
Oceny Projektów i został wybrany do dofinansowania. Całkowita 
wartość projektu wyniesie 1 524 540,00 zł, a przyznana wysokość 
dotacji (85%) to 1 295 859,00 zł. 

Łącznie z dwóch projektów, Gmina Jerzmanowa na 
funkcjonowanie nowego przedszkola i żłobka pozyskała 1 657 850,92 zł. 

Spośród 12 sołectw Gminy, aż 9 nie posiada dogodnego, 
powszechnie dostępnego  regularnego przewozu osób, wykonywanego  
w określonych odstępach czasu, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców. 
Dotychczasowe Porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia 
Gminie Miejskiej Głogów przez Gminę Jerzmanowa realizacji zadań  
z zakresu lokalnego transportu zbiorowego zapewnia przewóz osób na 
linii komunikacyjnej Głogów – Jaczów – Jerzmanowa, z uwzględnieniem 
wsi Smardzów. Mieszkańcy takich wsi jak: Zofiówka, Gaiki, Potoczek. 
Bądzów, Golowice, Kurów Mały, Kurowice, Modła, Łagoszów Mały, 
Maniów w ostatnim czasie wnioskowali do Wójta Gminy Jerzmanowa  
z prośbą o pomoc, ponieważ nie mają oni możliwości dojazdu do pobliskich 
aglomeracji. Miejscowość Jerzmanowa, czy Głogów charakteryzują się 
dużym przepływem osób i towarów oraz znaczna wymianą usług, które to 
są niezbędne w celu zaspokojenia ich potrzeb życiowych. Z tego względu 
została zaplanowana oraz utworzona sieć komunikacyjna zapewniająca 
połączenie komunikacyjne pomiędzy w/w dziewięcioma wsiami,  
a miejscowością Jerzmanowa, z której to transport do miejscowości 
Głogów jest już realizowany. Rozkłady jazdy gminnych przewozów 
pasażerskich zostały zsynchronizowane z linią komunikacyjną nr 52.

Gminne przewozy pasażerskie realizowane są na dwóch liniach 
komunikacyjnych: 
• linii nr I, o połączeniu komunikacyjnym: 
  Zofiówka – Gaiki – Potoczek – Bądzów – Golowice 
  – Jerzmanowa – Kurów Mały – Jerzmanowa, 
• linii nr II, o połączeniu: 
  Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów 
  – Jerzmanowa.

– Przewóz osób realizowany jest dwoma busami marki 
Mercedes. Pojazdy te zostały wyprodukowane w 2017 roku, 

posiadają 24 miejsca siedzące i są nowocześnie wyposażone, aby 
zapewnić maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo podróżującym 
– informuje Wójt Gminy Lesław Golba. 

Niezależnie od ulg w przejazdach środkami publicznego 
transportu zbiorowego, przyznawanych przez ustawodawcę, Rada 
Gminy Jerzmanowa uchwałą nr LII/356/2018 z dnia 30 maja 2018 r.  
w sprawie cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie 
zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej  
w gminnych przewozach pasażerskich na obszarze Gminy Jerzmanowa, 
określiła osoby, które na podstawie uprawnień lokalnych. mogą korzystać 
z przejazdów ulgowych bądź bezpłatnych.

Rozkład oraz trasy przejazdów dostępne są na stronie  
19 i 20 kwartalnika oraz na stronie internetowej i Facebook’u  

Gminy Jerzmanowa

GMinne pRzewOzY 
nie TYlkO DlA Uczniów!

DOTAcJe z Unii eUROpeJSkieJ nA nOwe 
pRzeDSzkOle i ŻŁOBek w JAczOwie

Postępowanie w sprawie organizacji gminnych przewozów pasażerskich w publicznym transporcie 
zbiorowym Gminy Jerzmanowa zakończyło się sukcesem. Od 17 września 2018 r. ruszył obiecany 
przez Wójta Lesława Golbę transport osób.

W związku z budową nowego przedszkola w Jaczowie, Gmina Jerzmanowa już od ubiegłego roku 
czyniła starania, aby pozyskać środki zewnętrzne na jego wyposażenie i funkcjonowanie. Złożono 
dwa wnioski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na 
lata 2014-2020.
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Realizacja inwestycji drogowych w pełni. Nowymi szerokimi 
drogami dojedziemy aż w 6 miejscowościach ! Co na to 
mieszkańcy? „Będą wykonane wygodne dojazdy do naszych 
posesji.” „Ulice coraz piękniejsze” – mówią zgodnie.

Zakończyła się rozbudowa drogi gminnej nr 100527D w Maniowie 
oraz budowa drogi dz. nr 288 w Bądzowie. Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie, 
rozbudowa drogi gminnej nr 100515D – ul. Wspólna w Kurowicach i Modłej i budowa  
ul. Porzeczkowej i Borówkowej w Jerzmanowej dobiegną końca do połowy października. 
Budowa drogi dz. nr 288 w Bądzowie – w ramach zadania wykonana zostanie droga 
wewnętrzna o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikami oraz zjazdami na posesje wraz 
z odprowadzeniem wody deszczowej. Wykonawcą jest firma PRO-INFRA z Jerzmanowej.
Budowa ul. Porzeczkowej i Borówkowej w Jerzmanowej – przedmio-tem zamówienia 
jest budowa drogi wraz z siecią kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, pompownią 
wód deszczowych, siecią elektroenergetyczną oświetleniową i zasilającą przepompownię 
oraz przebudowa kanalizacji  deszczowej w ul. Topolowej w Jerzmanowej. Wykonawcą 
robót jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego z Głogowa.
Przebudowa ul. Krótkiej w Jaczowie – przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi 
gminnej – ul. Krótkiej w Jaczowie wraz z budową chodników i zjazdów indywidualnych, 
budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową sieci elektroenergetycznej. 
Wykonawcą zadania jest firma RAGEN z Głogowa
Rozbudowa drogi gminnej nr 100515D – ul. Wspólna w Kurowicach i Modłej – projekt 
przewiduje wykonanie między innymi: robót rozbiórkowych i towarzyszących (wycinka 
drzew), – budowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, zjazdów indywidualnych 
oraz chodnika z kostki betonowej, zatoki autobusowej, kanalizacji deszczowej, usunięcia 
kolizji energetycznej i teletechnicznej – tzw. „wąskiego gardła”. Wykonawcą jest firma 
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg z Głogowa.
Budowa drogi gminnej nr 100527D w Maniowie – projekt przewiduje wykonanie między 
innymi: robót rozbiórkowych i towarzyszących (wycinka drzew i krzewów), budowę 
drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 3,50 m zjazdów indywidualnych 
z kostki betonowej, zjazdów na pola z asfaltobetonu, chodnika z kostki betonowej, oraz 
poboczy. Wykonawcą jest firma RAGEN z Głogowa.
Rozpoczęła się również budowa ul. Malinowej w Jerzmanowej wraz z siecią 
kanalizacji deszczowej, budową przepustu na rowie melioracji szczegółowej, siecią 
elektroenergetyczną oświetleniową. Projekt przewiduje wykonanie między innymi 
robót rozbiórkowych i towarzyszących (wycinka drzew), drogi o nawierzchni z betonu 
asfaltowego, zjazdów indywidualnych z kostki betonowej, chodnika z kostki betonowej 
,kanalizacji deszczowej, linii kablowej oświetleniowej, montaż słupów oświetleniowych 
aluminiowych z oprawami. 

– Przywiązujemy dużą wagę do realizacji zadań i projektów zdrowotnych. 
Stąd decyzja przed trzema laty o budowie nowego ośrodka zdrowia. Wcześniej nie 
mogliśmy zacząć budowy ze względu na linię wysokiego napięcia przechodzącą przez 
działkę. W ubiegłym roku dokonaliśmy skablowania linii co pozwoliło przystąpić do 
przeprowadzenia całej procedury przetargowej – mówi Wójt Gminy Lesław Golba. 

Nie byłoby to możliwe gdyby nie fakt, że kilka lat temu Gmina 
pozyskała nieodpłatnie działkę o powierzchni 18 arów od Agencji 
Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. Dokupiony został także przylegający 
do działki pasek gruntu od prywatnego właściciela. Dzięki temu powierzchnia 
działki pod świetlicę, plac zabaw i parking zwiększyła się do 25,5 ara.  
W ubiegłym roku skablowana została napowietrzna linia średniego napięcia 
przechodząca przez działkę co pozwoliło przystąpić do budowy świetlicy. 

– Cieszę się, że realizacja inwestycji przebiega zgodnie z planem 
i do końca roku będzie zakończona. Mieszkańcy Gaików będą mieli piękny 
i nowoczesny obiekt do spotkań integracyjnych i imprez kulturalnych.  
Nie zabraknie tam również ciekawych zajęć dla dzieci i dorosłych. – mówi Wójt 
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

– „Fajnie, że świetlica powstaje w tym miejscu. Na pewno jest 
bardzo potrzebna”. Z tego co wiem będzie to bardzo funkcjonalny budynek,  
dużą i małą salą, nowoczesną i wyposażoną kuchnią – coś takiego jak  
w Łagoszowie Małym, widziałam tamtą świetlicę, jest bardzo ładna” – mówią 
mieszkańcy Gaików. 

Rozpoczęła się budowa ośrodka zdrowia  
w Jerzmanowej

powstaje kolejna nowoczesna 
świetlica wiejska 

inwestycje drogowe trwają!

MOc inweSTYcJi !

Gaiki to szósta miejscowość w Gminie Jerzmanowa, która doczekała się budowy nowej świetlicy. 
Nowy obiekt powstaje w bardzo dobrej lokalizacji, bo w samym centrum wsi. 

Ruszyły prace budowlane na bardzo ważnym zadaniu inwestycyjnym. Nowy ośrodek zdrowia 
będzie znajdował się przy urzędzie gminy i będzie obiektem bardzo nowoczesnym, przestronnym 
i funkcjonalnym, dostosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. Znajdą się w nim gabinety lekarskie, 
zabiegowe oraz duża część rehabilitacyjna.

Lista inwestycji, które są prowadzone w Gminie Jerzmanowa robi wrażenie! Zdecydowanie rozwój naszej gminy 
kształtowany jest przez sprawne zarządzanie gminą, jej finansami, spójne planowanie i skuteczne pozyskiwanie 

środków zewnętrznych – a o to efekty ! 
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Rewitalizacja stawów w gminnym parku

Stawy od wielu lat były w stanie, któremu daleko było do ideału. Pływające w nim śmieci, butelki sprawiały, że trudno było cieszyć oko 
podczas spacerów. Podjęto decyzję o wyczyszczeniu akwenów. W ramach zadania oczyszczone zostaną dna stawów z roślin oraz z namułów wraz  
z oczyszczeniem przepustów i formowaniem skarpy nabrzeża. 

– To jednak nie koniec zmian – rozebrane zostanie boisko o nawierzchni bitumicznej, rozścielona zostanie ziemia urodzajna wraz 
z zasianiem brakującej trawy, wycięte zostaną drzewa, które wskazane zostały w ekspertyzie dendrologicznej zatwierdzonej przez konserwatora 
zabytków,  a także zostanie wybudowana linia elektroenergetyczna oświetleniowa w części wjazdowej do pałacu oraz za pałacem wraz z montażem 
słupów z oprawami LED – informuje Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. 

Na chwilę obecną plac zabaw  
w Łagoszowie Małym jest najnowocześniejszym 
placem zabaw na terenie Gminy  
z urządzeniami zabawowymi niemieckiej 
marki Dr. Spiel. Ogólny koszt inwestycji wraz 
z zagospodarowaniem terenu wyniósł blisko 
93.000 zł. i został w całości sfinansowany  
z budżetu Gminy Jerzmanowa.

– Po świetlicy z szatnią sportową  
i przykryciu rowu przy boisku to kolejna bardzo 
ważna i potrzebna inwestycja w Łagoszowie 
Małym. Dzięki niej dzieci z tej miejscowości 
mają piękne, nowoczesne i bezpieczne miejsce 
do zabawy, ale też obraz tej części miejscowości 
zmienił się w sposób znaczący – powiedział 
Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

Życzymy wszystkim dzieciom 
z Łagoszowa Małego świetnej zabawy na 
spełniającym wszelkie wymogi bezpie-
czeństwa obiekcie!  

nowoczesny, kolorowy, bajkowy … 
nowy plac zabaw w Łagoszowie Małym

przywitanie szkoły i otwarcie parkingu 
w Jaczowie!

Tu na razie jest obora, ale będzie świetlica 
z kręgielnią! Gmina dostała prawie 
5 milionów złotych

– W ubiegłym roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć 
w gminnej inauguracji roku szkolnego w budynku 
naszej szkoły w Jerzmanowej, gdzie został otwarty nowo 
wybudowany parking przy szkole. Dziś gminna inauguracja 
odbywa się w budynku w Jaczowie i również tutaj został 
otwarty i poświęcony parking, który sprzyja poprawie 
bezpieczeństwa i rozwiązuje problem, z jakim borykaliśmy 
się przez wiele lat. Dzięki wsparciu wójta gminy Jerzmanowa 
Pana Lesława Golby, Przewodniczącego Rady Gminy Pana 
Tadeusza Kozakowskiego i wszystkich Radnych Gminy udaje 
się dokonać wielu przedsięwzięć, za co serdecznie dziękujemy 
– mówiła Pani Dyrektor Wioletta Olejnik. 

Szkoła wzbogaciła się o 27 miejsc parkingowych 
wraz z chodnikami i oświetleniem. Ponadto wybudowano 
kanalizację deszczową, wykonane zostało nowe 
ogrodzenie, także w części z rozbiórką starego betonowego 
płotu. Wygospodarowano miejsce rekreacyjne dla dzieci  
z ławeczkami i stołem do tenisa stołowego, a także miejsce 
pod PSZOK przeniesiony spod Kościoła. Było to możliwe dzięki zakupowi działki przylegającej bezpośrednio do szkoły przez Gminę Jerzmanowa od 
rodziny Iwańskich, którzy otrzymali podziękowanie podczas uroczystości.

– Priorytetem dla mnie i dla rady gminy jest bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo uczniów, pracowników i rodziców, którzy dowożą dzieci  
do szkoły. Rok temu otworzyliśmy parking przy szkole w Jerzmanowej, a dzisiaj otwieramy oficjalnie ten przy szkole w Jaczowie – mówił Wójt.

W dniu 4 kwietnia 2017 roku Gmina Jerzmanowa złożyła 
wniosek na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa stodoły i obory na 
świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jerzmanowej, 
w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. 

Pismem Dyrektora Wydziału Wdrażania w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego z dnia 15.02.2018 r. 
Gmina została poinformowana, o nie wybraniu dofinansowania projektu. 
Projekt spełnił kryteria wyboru i uzyskał wymaganą liczbę punktów, 
jednakże kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie 
była niewystarczająca do wybrania projektu do dofinansowania. Gmina 
w wyniku dokonanej oceny projektów uzyskała 37,00 pkt. 

Rozpoczęliśmy procedurę odwoławczą. Po złożonym proteście 
Gminy w związku z niewybraniem projektu, Zarząd Województwa 
po przeanalizowaniu naszych argumentów przyznał dodatkowe  
1,5 pkt. Jednakże 38,50 pkt nadal nie wystarczało do tego, aby wniosek 
mógł zostać wybrany do dofinansowania. Kolejnym krokiem, było 
złożenie przez Gminę w dniu 26.04.2018 r.  skargi na Uchwałę Zarządu 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Sąd, 
wyrokiem z dnia 30 maja 2018 r. stwierdził, że ocena projektu została 
przeprowadzona z naruszeniem przepisów prawa mającym istotny 
wpływ na wynik oceny i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez Zarząd, przychylając się tym samym do argumentów Gminy 
przedstawionych w odwołaniu. Zarząd Województwa odwołał się od 

wyroku Wojewódzkiego Sądu do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie. NSA orzeczeniem z dnia 21 sierpnia 2018 roku uchylił 
zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania 
Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu we Wrocławiu. 

18 września br. otrzymaliśmy oficjalną informację od Dyrektora 
Wydziału Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, że 
na mocy Uchwały Nr 5959/V/18 Zarządu Województwa Dolnośląskiego  
z dnia 17.09.2018 r., projekt Gminy Jerzmanowa pn.: Przebudowa stodoły 
i obory na świetlicę wiejską na terenie zespołu pałacowo-parkowego  
w Jerzmanowej został wybrany do dofinansowania. 

Przyznana wysokość dotacji wynosi: 4 912 599,55 zł, czyli 
85% wszystkich kosztów realizacji zadania. 

– Bardzo się cieszę, że nasza determinacja przyniosła 
taki rezultat. Te wywalczone duże pieniądze pozwolą realizować 
zamierzony cel jakim jest adaptacja stodoły i obory na nową świetlicę 
wiejską z kręgielnią – powiedział Wójt Gminy Lesław Golba.

Bajecznie kolorowy, bezpieczny i z niezwykłymi atrakcjami dla najmłodszych. To spełnienie marzeń 
każdego malucha! Nowy plac dla maluchów powstał nieopodal świetlicy wiejskiej i jest zlokalizowany 
na działce zakupionej przez Gminę Jerzmanowa.

Rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją stawów w przypałacowym parku w Jerzmanowej. 
Efekty końcowe będzie można podziwiać już pod koniec października. Szkoła Podstawowa w Jaczowie była w tym roku gospodarzem gminnej inauguracji roku szkolnego 

2018/2019. Częścią tej inauguracji było uroczyste otwarcie parkingu. Symbolicznego przecięcia 
wstęgi przy parkingu dokonali Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba, Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy Jerzy Wolski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jaczowie Wioletta Olejnik wraz  
z Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego Julią Redą.
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Gmina Jerzmanowa utworzy klub seniora

Święto bociana

noc Świętojańska

przedsionek Raju - Jaczów

Wspaniałych doznań muzycznych dostarczyli wybitni artyści, którzy do kościoła pw. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza przyjechali  
w ramach cyklu koncertów „Przedsionek Raju”. Podczas blisko 1,5 godzinnego występu usłyszeliśmy m.in. „Cztery pory roku” Antonio Vivaldiego oraz 
utwory jego ulubionego ucznia Johanna Georga Pisendla. 
Historycznie rzecz ujmując Vivaldi nigdy tutaj nie dotarł, ale 
był tutaj Pisendel – opowiadał dyrektor artystyczny koncertu 
Cezary Zych, stąd muzyczne celebrowanie utworów obu 
muzyków. Podczas koncertu mistrzowską wirtuozerią 
popisała się duńska skrzypaczka Jesenka Balic Zunic,  
a towarzyszyli jej młodzi muzycy formacji Green Kore pod 
kierunkiem klawesynistki Joanny Boślak-Górniok.

Gminne Centrum Kultury znalazło się  
w zaszczytnym gronie 14 współorganizatorów z woje-
wództwa lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. 
Partnerami i mecenasami cyklu koncertów są Urząd 
Województwa Lubuskiego oraz Lubuski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków, a organizatorem Fundacja Muzyki 
Dawnej CANOR. Źródło: GCK Jerzmanowa

Takie wydarzenie miało miejsce po raz pierwszy w gminie Jerzmanowa. Mowa tu o koncercie, który  
odbył się wieczorem 1 sierpnia w Jaczowie.

Zajęcia podzielone były na 5 turnusów. Każdy obejmował wycieczkę, 
wyjazd na baseni warsztaty.Organizatorzy zadbali, aby poszukiwacze przygód 
ani przez chwilę się nie nudzili. Zajęcia w mydlarni, w laboratorium czterech 
żywiołów, muzeum czekolady nie tylko doskonale bawiły ale były świetnymi 
lekcjami doświadczalnymi. Mali odkrywcy poznawali świat podczas wycieczek 
krajoznawczych. W Starym ZOO w Poznaniu tropili dzikie zwierzęta, szukali 
skarbów w zamku Grodziec, w wiosce Pocahontas we Wrocławiu uczestniczyli 
w indiańskich zabawach. Wiele frajdy dostarczały wyjazdy na basen.

Zajęcia nie tylko bawiły ale również inspirowały i edukowały. Podczas 
warsztatów prowadzonych przez prawdziwego clowna dzieci poznawały 
magiczne sztuczki, które wcześniej mogły oglądać tylko na cyrkowej arenie. Na 
warsztatach gry na bębnach młodzi odkrywcy tworzyli zespołowe aranżacje, 
a podczas spotkań z animatorami wykonywali m.in. fantazyjne fryzury  
i oryginalne tatuaże. Ważnym elementem wakacyjnych zajęć było budowanie 
odpowiedzialności za środowisko. Podczas zabaw ekologicznych sponsorowanych przez ZGZM, instruktor i edukator podawał dobre rady na odpady.

Zajęcia wakacyjne to zarówno ciekawa oferta dla dzieci jak i ukłon w stronę rodziców, szczególnie pracujących, którzy nie muszą martwić 
się jak zapewnić opiekę podczas ich nieobecności w domach. GCK zapewniło dzieciom 150 godzin dobrej zabawy i profesjonalnej opieki.

Źródło: GCK Jerzmanowa

wakacje dla poszukiwaczy przygód

Złożona w konkursie oferta obejmuje zakup wyposażenia 
m. in. komfortowych mebli oraz sprzętu komputerowego. Miejscem 
spotkań seniorów będzie świetlica wiejska w Maniowie, gdzie osoby 
starsze będą miały możliwość udziału w zajęciach, wypożyczenia 
książek oraz zrelaksowania się używając do tego gogli relaksacyjnych  
– urządzenia, które poprzez projekcję obrazów pozwala na odpoczynek 
w nowoczesnym stylu.

Osoby korzystające z Klubu Seniora nie tylko znajdą w Maniowie 
dogodne warunki do odpoczynku ale i ofertę zajęć adresowanych do 
nich. Gminne Centrum Kultury zapewni warsztaty rękodzieła, zajęcia 

rehabilitacyjne, gimnastyczne 
oraz z arteterapii, kursy obsługi 
komputera i inne wsparcie 
zwiększające zaangażowanie 
seniorów w życie lokalnej 
społeczności.

Dostęp do Klubu Seniora będzie bezpłatny.

Na początek rozstrzygnięto konkurs na „Najpiękniejszy 
wianek Nocy Świętojańskiej”. Komisja Konkursowa, do której zaproszeni 
zostali artyści jednogłośnie przyznała trzy miejsca. Zwycięski wianek 
autorstwa p. Heleny Delewicz, podobnie jak w ubiegłym roku, oprócz 
precyzji wykonania wzbudzał zainteresowanie oryginalnością, bowiem 
jego kształt nawiązywał do księżyca i wypełniony został ogrodowymi 
kwiatami, łąkowymi ziołami, a nawet pachnącymi owocami kopru. 
Nagrody powędrowały także do autorów pozostałych dwóch wianków: 
dzieci z Łagoszowa Małego, które plotły swoje dzieło wspólnie  
z animatorem świetlicy (II miejsce) oraz do p. Kazimiery Szymańskiej 
(III miejsce).

Magiczną noc rozpoczął koncert znanych i lubianych pieśni 
operowych. Pięknym głosami pochwalili się przed publicznością 
sopranistka Aleksandra Dyrna i tenor Piotr Karzełek, którzy wystąpili 
przy akompaniamencie pianistki Joanny Okulewicz.

  Noc Świętojańska w Jerzmanowej rozbrzmiewała muzyką, 
a przypałacową ciemność rozświetlał nie tylko księżyc. Ogień, który 
pojawił się przed sceną a wraz z nim TRIO FIRE, które dosłownie  
z nim zatańczyło zachwycił publiczność. Dech zapierały zarówno układy 
choreograficzne jak i efekty pirotechniczne tworzące w tym pokazie 
spójną całość z energetyczną muzyką.

  Na finał imprezy przygotowano premierę spektaklu  
pt. „Magiczna Kraina” w wykonaniu aktorów Teatru Avatar. 

Opowiedziana historia młodej Słowianki poszukującej w lesie kwiatu 
paproci, którą wróżki i driady zwabiły do baśniowej krainy pobudzała 
wyobraźnię. Taniec, akrobatyka powietrzna oraz aktorzy ze specjalnym 
wizażem odbijającym się w ultrafioletowym świetle utworzyły 
piękne widowisko, które z pewnością na długo pozostanie w pamięci 
uczestników imprezy.

Źródło: GCK Jerzmanowa

30 czerwca na terenie świetlicy wiejskiej w Kurowicach 42a 
zorganizowano piknik rodzinny Święto Bociana. Piknik rozpoczęły 
biegi z przeszkodami dla dzieci w różnych kategoriach wiekowych. 
Dodatkową atrakcja dla dzieci były dmuchane zjeżdżalnie, zabawy  
z Animatorami, bańki mydlane oraz popcorn. Dużym zainteresowaniem 
cieszyła się, przygotowana na świetlicy strzelnica, na której dorośli jak  
i dzieci mogły postrzelać z broni pneumatycznej.

Dla dorosłych uczestników pikniku przygotowano konkurencję 
lepienia pierogów na czas oraz rozegrano turniej w piłce siatkowej  
o Puchar przewodniczącego Rady Gminy Jerzmanowa pana Tadeusza 
Kozakowskiego. W trakcie spotkania serwowano kiełbaski i skrzydełka 
z grilla oraz kawę, herbatę i ciasto upieczone przez mieszkanki Modłej.

Uczestnicy pikniku, którzy wzięli udział w konkurencjach 
otrzymali nagrody oraz dyplomy i medale.

Sto dwadzieścioro głodnych przygód dzieci z terenu gminy Jerzmanowa wzięło udział w zajęciach 
wakacyjnych zorganizowanych przez Gminne Centrum Kultury. Wyspami poszukiwań stały się 
świetlice w: Bądzowie, Kurowicach 42A, Jaczowie i Jerzmanowej.

Zadanie pn. „Zakup wyposażenia i organizacja Klubu Seniora” stało się realne za sprawą Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020, z którego Gmina Jerzmanowa otrzyma środki  
w wysokości 25.000 zł. 

Niezwykle magiczną oprawę miała impreza przygotowana przez GCK z okazji Nocy Świętojańskiej. 
Magię tworzyły nie tylko atrakcje ale i sceneria barokowego pałacu w Jerzmanowej oraz podświetlany 
pochodniami stawek.

Jak co roku Gminne Centrum Kultury wzięło czynny udział 
w święcie pod nazwą „W cieniu Kolegiaty”. Na placu przed głogowską 
kolegiatą stanęły barwne stragany z lokalnym rękodziełem i smakołykami 
w tym stoisko promocyjne Gminy Jerzmanowa. Zainteresowanie Naszym 
stoiskiem było duże a prace instruktorów GCK zrobiły pozytywne 
wrażanie na uczestnikach imprezy. Warto dodać, że odwiedzający nas 
goście wypili 55 litrów cytrynady i zjedli 21 blach pysznego domowego 
cista. Za wspólny udział w imprezie i przygotowanie poczęstunku 
dziękujemy KGW z Potoczka, gospodyniom z Gaików oraz KGW  
z Jaczowie.

Źródło: GCK Jerzmanowa

w cieniU kOleGiATY 2018

Źródło: GCK Jerzmanowa

Źródło: GCK Jerzmanowa
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Rolnicy zgodnie uznali, że w dniu ich święta zdarzył się cud. Spadł deszcz, którego oczekiwali od wielu miesięcy. Atmosfera 
dożynek była więc radosna i spontaniczna. Dożynki gminy Jerzmanowa odbyły się w sobotę 1 września w Łagoszowie 
Małym. Mieszkańcy wsi szczerze cieszyli się z tego faktu, bowiem ostatnie Święto Plonów w ich miejscowości odbyło 
się ponad 40 lat temu. Gospodarz Lesław Golba i organizator (GCK) zadbali o to, by nikomu niczego nie zabrakło.  
Był więc poczęstunek, profesjonalna obsługa, przepiękne dekoracje i świetny program artystyczny.

Dożynki gminy Jerzmanowa 2018

Tegoroczne wieńce dożynkowe

Nie tylko wieniec jest symbolem najpiękniejszego zwyczaju polskiej wsi - dożynek. Wielką rolą odgrywa również chleb

W hołdzie rolnikom odprawiona została Msza Św. celebrowana przez proboszczów trzech parafii, w których umiejscowione są wsie gminy 
Jerzmanowa. Dziękczynne modły za tegoroczne plony zanosili parafianie wraz z ks. Stanisławem Czerwińskim, ks. Piotrem Matusem i ks. Janem Szulimem.

Wraz z intensywnością padającego deszczu zwiększała się także atrakcyjność występów. Kiedy już mocno lało, na scenie pojawił się 
Kabaret Młodych Panów, który do Łagoszowa Małego przyciągnął setki osób. Co rusz wybuchały salwy śmiechu, co potwierdzało, że deszcz jest 
na straconej pozycji z występami Kabaretu. Kiedy na scenę wyszedł zespół MASTERS fani pokazali klasę i tańczyli bez wytchnienia. Imprezę 
zakończyła dyskoteka w strugach deszczu.

Uroczystości dożynkowe otworzyli starostowie: Wiesława Matyniak (Łagoszów Mały)i Tadeusz Krajewski (Kurowice), którzy  
przekazali chleb wójtowi Lesławowi Golbie z prośbą by dzielił go sprawiedliwie. Gospodarz dożynek dziękując za przekazany chleb upieczony  
z tegorocznej mąki przekazał ważne informacje dla naszych rolników. Powiedział o przeprowadzonych przez komisję szacowaniach strat w związku 
z suszą, a także o podjętej decyzji pomocy wójta dla rolników w postaci możliwości umorzenia trzeciej i czwartej raty podatku rolnego. Potem 
zaprezentowały się wszystkie sołectwa, które wyplatały misterne wieńce i przekazały gospodarzowi okazałe bochny. Wśród prezentacji nie zabrakło 
przyśpiewek i podziękowań dla wójta.

Po oficjalnych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na dożynkową biesiadę. Tradycyjnie rolnicy oraz goście spotkali się w specjalnie 
przygotowanym na tę okazję namiocie, gdzie gościna trwała do nocy. Z dożynek nikt nie wyszedł głodny, bo dość że ciało mogło nasycić się do woli 
to i dla ducha znalazły się atrakcje. Na scenie zaprezentował się Zespół Jaczowiacy, a w specjalnym bloku Jerzmanowa Talent młodzi artyści: Zuzia 
Nagi – wirtuoz gitary, Dominika Kozłowska prezentująca swój piękny głos oraz Emilia Kantowicz, która w swoim koncercie połączyła wokal z grą 
na gitarze (zdjęcia poniżej).



12 13

Gmina Jerzmanowa  www.jerzmanowa.com.pl www.jerzmanowa.com.pl  Gmina Jerzmanowa

Nie trzeba wyjeżdżać daleko by poznawać kultury świata. Takiego zdania są organizatorzy   
Spotkania Kultur – imprezy, która 22 lipca odbyła się po raz trzeci w Jerzmanowej. 

Scenerię spotkania tworzył park 
przy pałacu, w centrum wsi – miejsce do 
którego imprezy powróciły po ponad 20 latach. 
Rozległy plac pomieścił około 800 osób, które 
zechciały przyjąć zaproszenie GCK, jaczowskiej 
parafii oraz sołectw. Imprezę rozpoczęto od 
zmagań sportowych, by na wesoło mogli 
zintegrować się mieszkańcy podczas Turnieju 
Wsi. Zwyciężyła drużyna ze Smardzowa, 
pokonując Bądzów i Potoczek. Dobrą zabawę 
miały również drużyny z pozostałych czterech 
miejscowości, które także otrzymały nagrody 
pieniężne.

Spotkanie Kultur ma już swoją 
markę więc organizator – GCK zadbało  
o oprawę muzyczną przybliżającą kultury 
różnych narodów. Była muzyka latynoska  
w wykonaniu hiszpańskiego barda Moisesaa 
Bethencourta. W słoneczne klimaty 
wprowadził publiczność kubański zespół 
Klub Hawana, który zaprezentował muzykę 
swojego kraju, a któremu towarzyszył mistrz 
tańca latynoamerykańskiego Tomas Starzyk. 
Bardzo ciepło została przyjęta warszawska 
grupa Feel the reel, która specjalizuje się 
w muzyce celtyckiej. Ze sceny popłynęły 
utwory z nutą irlandzką, celtycką, galicką,  
w które wkomponował się dynamiczny taniec 
oparty na stepowaniu. Koncertową część 
imprezy zakończył bluesowy występ polsko – 
niemieckiej grypy  SMS, która zachwyciła nie 
tylko muzyką ale i mądrymi tekstami.

Spotkanie Kultur to nie tylko 
muzyka. Na niezwykłą atmosferę imprezy 
wpływa tradycja przygotowywania przez 
sołectwa potraw z różnych stron świata. Tym 
razem posmakować można było kuchni 
kontynentalnych. Były więc wileńskie pierogi  

i tunezyjska harissa (Maniów), węgierski 
placek i polskie gołąbki (Bądzów), bawarski 
wurst z kapustą i pyzami (Zofiówka), 
smakołyki z Australii (Potoczek), sałatki  
z Antarktydy (Łagoszów Mały), smakołyki 
europejskie (Jaczów), śledzie z ziemniakami  
w mundurkach reprezentujące kraje 
nadbałtyckie (Ruszowice), specjały kuchni 
amerykańskiej (Modła) oraz kuchnia country 
(Smardzów). Panie z Jerzmanowej przygotowały 
dla wszystkich słodkości oraz serwowały ciepłe 
napoje. Specjalnie na tę imprezę w Jerzmanowej 
ustawiona została jurta a sołtys Gaików wraz  
z mieszkającym w tej miejscowości od ponad 20 
lat Mongołem Byambatsogt serwował tradycyjny 
w tamtych stronach rosół oraz chińskie 
danie. Smakami kontynentów częstowano za 

symboliczną złotówkę, zbieraną na ośrodek 
niedożywionych dzieci w Vilingale (Senegal). 
Za dotychczasową pomoc podziękowała 
opiekująca się ośrodkiem siostra Regina, która 
w specjalnie przygotowanej wiosce – stoisku 
serowała przygotowaną yassę (ryż z dodatkiem 
zasmażanej cebuli z przyprawami i kurczakiem), 
a panie z Caritasu rozdawały lemoniadę  
z senegalskich limonek oraz sok z baobabu. 

Zanim ogłoszono koniec imprezy 
uczestnicy szaleli na Dyskotece Świata 
prowadzonej przez DJ ZIUTKA z MR Jelenia 
Góra oraz obejrzeli przepiękne widowisko 
z ogniem, podczas którego z płonącymi 
drążkami, kulami i innymi ciekawymi 
rekwizytami zatańczyła grupa FIRE TRIO.

SpOTkAnie kUlTUR

Najwyższym dobrem przy organizacji imprezy są ludzie chętni do pomocy, dzielący się pomysłami, mobilizujący innych do 
tego, by najważniejsze święto rolników nabrało szczególnego znaczenia. Tradycją w gminie Jerzmanowa są więc podziękowania na scenie 
najbardziej zaangażowanym osobom. Podczas tegorocznych dożynek wójt Lesław Golba dziękował starostom, sołtysom i grupom wieńcowym.  
W podziękowaniach odniósł się również do Spotkania Kultur i nagrodził osoby zaangażowane w przygotowanie SMAKÓW KONTYNENTÓW. 
Nagrody powędrowały także do laureatów konkursu na Najpiękniejszą Dekorację Dożynkową Posesji. W tegorocznym konkursie udział wzięło  
7 uczestników i każdy z nich otrzymał suwenir.

Ze względu na warunki pogodowe imprezę zakończono szybciej. Na względzie bowiem było przede wszystkim bezpieczeństwo uczestników 
imprezy. Wiele urządzeń i sprzętu było pod napięciem, a intensywnie padający deszcz stwarzał coraz większe zagrożenie porażenia prądem.

Źródło: Gminne Centrum Kultury w Jerzmanowej

nagrody sportowe wręczone

Nagrody przyznawane są na 
podstawie Uchwały Rady Gminy Jerzmanowa 
Nr XXII/166/2012 z dnia 25 sierpnia 2012 roku. 
Wspomniana wyżej uchwała opisuje kryteria 
jakie należy spełnić aby otrzymać nagrodę. 

Podczas środowej sesji nagrody 
odebrało 6 sportowców, wśród których znaleźli 
się przedstawiciele lekkiej atletyki, piłki ręcznej, 
koszykówki i kolarstwa górskiego. 

– Mam ogromną przyjemność 
nagrodzić naszych kolejnych zdolnych 
sportowców za osiągnięcia i promowanie 
Gminy Jerzmanowa na arenie nie tylko 
krajowej, ale również międzynarodowej. 
Dziś nagrodzimy 6 naszych uczniów: Zosię 
Czerniawską, Michała Poprawskiego, Bartka 
Paryża, Jakuba i Kacpra Mikinik oraz Grzesia 
Stelmasika. Zosia, która jest nieobecna dziś 
uprawia koszykówkę, Michał lekkoatletykę  
– jestem pełen podziwu dla Michała, że  
w wieku 13 lat można skoczyć w dal aż 4,85m! 

Bartek uprawia piłkę ręczną, kolarstwo 
górskie Jakub i Kacper, którzy zawsze są na 
podium! Grzesiu – nasz dwumetrowiec, który 
znakomicie gra w piłkę ręczną w Chrobrym 
Głogów i reprezentuje naszą gminę na 
zawodach międzynarodowych! – mówił Wójt 
Gminy Jerzmanowa Lesław Golba. 

Nagrody wręczył wójt Gminy 
Lesław Golba, a do gratulacji przyłączył 
się przewodniczący Rady Gminy Tadeusz 
Kozakowski. 

Wszystkim nagrodzonym składamy 
serdeczne gratulacje i życzymy dalszych 
sukcesów w sportowej rywalizacji.

19 września 2018 r. odbyła się LVII Sesja Rady Gminy Jerzmanowa, której jednym z ważnych punktów 
była uroczystość wręczenia nagród sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe  
we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
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GMinnY OŚRODek pOMOcY SpOŁeczneJ 
w JeRzMAnOweJ

Wyjazd pn. „Kijkami Nordic Walking przez Park Mużakowski” odbył się  08 czerwca 2018r. W działaniu wzięło udział 40 osób, w tym 
26 osób niepełnosprawnych, 12 osób bez orzeczenia o niepełnosprawności, 2 pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Jerzmanowej.  Każda z chętnych osób otrzymała kijki Nordic Walking i uczestniczyła w rozgrzewających ćwiczeniach indywidualnych  
i integracyjnych w grupie przygotowujących do marszu. Grupa poznała podstawową technikę marszu a także zasady i korzyści płynące z prawidłowego 
treningu. Spacer odbywał się na terenie pałacowo parkowym Parku Mużakowskiego. Kolejnym etapem wyjazdu był punkt widokowy należący do 
GEOPARKU „Dawnej Kopalni”. W trakcie, pieszej wędrówki grupa obserwowała piękne barwy żelazistych wód, przechadzała się po „węglowej 
plaży” czy też śledziła trasę wychodni pokładu węgla brunatnego.

Kolejnym wyjazdem był: „Wyjazd integracyjno – rekreacyjny do Muzeum Bombek w Krośnicy” w dniu 24-08-2018r. W działaniu wzięło 
udział 39 osób, w tym 25 osób niepełnosprawnych, 12 osób bez orzeczenia o niepełnosprawności oraz 2 pracowników GOPS. W Krośnicy grupa 
miała okazję wejścia i zwiedzenia Fabryki Bombek oraz Muzeum, gdzie poznała proces produkcji bombek. Na zakończenie każdy z uczestników 
otrzymał bombkę ze swoim imieniem. Kolejnym etapem był przejazd kolejką wąskotorową na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Krośnicy.  

Wyjazdy miały na celu między innymi; integrację osób 
niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, poprawę kondycji fizycznej, 
nabycie umiejętności pokonywania barier psychofizycznych, 
wzrostu umiejętności w zakresie właściwych postaw i zachowań 
sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi, wzrost 
aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, umożliwienie 
osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym, 
zwiększenie zakresu wiedzy o najbliższym regionie.  

W czasie wyjazdów GOPS zapewnia bilety wstępu, obiad, 
a także odwiezienie uczestników do miejscowości zamieszkania. 
Udział jest całkowicie bezpłatny.

Z opinii osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych 
wynika, że wyjazdy na długo pozostają w ich pamięci, ponieważ są 
jedyną okazją wyjazdu z domu i możliwością obcowania z ciekawą 
architekturą i przyrodą. Umożliwiają poznanie nowych osób a także 
otoczenia naszego regionu.

Kolejny wyjazd  26 października 2018r. – „Wyjazd integracyjno-kulturalny do Zielonej Góry” na który zapraszamy. Szczegóły na 
plakatach i w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jerzmanowej.

Żródło: GOPS Jerzmanowa
Daria Kantowicz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach pozyskanego dofinansowania ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zorganizował integracyjne wyjazdy 
dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych z terenu Gminy Jerzmanowa.

z krainy Marzeń  
– czyli co słychać u przedszkolaków

„Żal, żal, żal przedszkola, dziś pożegnać  
przyszła pora”

wieŚci SzkOlne

Uczniowie SP w 
Jerzmanowej   czynnie włączyli się 
w akcję Narodowego Czytania. 
W tym roku czytali Przedwiośnie 
S.Żeromskiego. Uczniowie klas 
I-III wysłuchali czytania fragmentu 
książki w wykonaniu pani 
bibliotekarki, następnie otrzymali 
pamiątkowe zakładki z pieczątką 
Narodowego Czytania. Starsi 
uczniowie wysłuchali fragmentów 
lektury odczytanych przez Parę 
Prezydencką, następnie całymi 
klasami sami zmierzyli się z tekstem 
S. Żeromskiego. Wspólne czytanie 
okazało się niezwykle ciekawym 
doświadczeniem. Mamy nadzieję, 
że to spotkanie z książką nie było 
jednorazową przygodą. Zapraszamy 
wszystkich do szkolnej biblioteki po 
nową porcję literackich doznań. 

W czerwcu dzieci z grupy 
„Smerfy” i „Słoneczka” ukończyły 
edukację przedszkolną i pożegnała 
się ze swoimi koleżankami i kolegami, 
którzy jeszcze zostają w przedszkolu. 
Mali absolwenci w swoich wierszach 
i piosenkach wyrazili, jak im żal 
opuszczać przedszkole. W występie 
wspominały chwile spędzone w przed-
szkolu, wspólne zabawy i przygody. 
Natomiast młodsi koledzy w wierszach 
i piosenkach pożegnali starszych 
kolegów i życzyli im samych sukcesów 
i powodzenia w szkole. 

Jednakże we wrześniu przed- 
szkole „Kraina marzeń” powitało 
w swoich progach dzieci z grup 
„Słoneczka”, „Tańczące chmurki”, 
„Krasnale”, „Misie Lubisie” oraz 
najmłodsze przedszkolaki z grupy 
„Smerfy”, a w punkcie przedszkolnym 
w Kurowicach dzieci z grupy „Maczki”. 

Szkoła podstawowa im. Jana pawła ii 
w Jerzmanowej

narodowe czytanie 2018
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W ramach rocznego jubileuszu 100- lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Instytut Pamięci Narodowej przygotował ogólnopolską 
akcję edukacyjną polegającą na przekazaniu każdemu spośród pierwszoklasistów zeszytów z wizerunkiem Ojców Niepodległości oraz długopisów  
z nadrukiem nawiązującym do tego wydarzenia.

7 września klasy czwarte i piąte odwiedzili harcerze ze 125 Jaczowskiej Drużyny Harcerzy „Husaria” i harcerki z Głogowskiej Drużyny 
Harcerek „Agat”. Harcerze pod bacznym okiem drużynowego Mikołaja Sokalskiego przygotowali zajęcia w terenie przybliżając ideę harcerstwa. 
Zaprezentowali strój harcerski, odznaki: krzyż i lilijkę oraz wyjaśnili ich symbolikę. Opowiedzieli także o zwyczajach, tradycjach oraz podejmowanych 
misjach Harcerzy. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie Pani Wioletta Olejnik składa harcerzom serdeczne podziękowania 
za aktywne włączanie się w życie szkoły i krzewienie idei braterstwa.

Ogólnopolska akcja edukacyjna

Harcerze w naszej szkole

Szkoła podstawowa im. Henryka Sienkiewicza 
w Jaczowie

W budynku w Jaczowie 
na sali gimnastycznej odbyło się 
spotkanie klas IV, V i oddziału 
przedszkolnego, na którym pani 
Irena Wołczyńska odczytała 
fragment powieści Żeromskiego 
i przybliżyła znaczenie trudnych 
słów w tekście. Nie zabrakło 
uczniów, którzy próbowali rów-
nież czytać wybrane fragmenty 
„Przedwiośnia”. Na kolejnej 
lekcji uczniowie klas czwartych 
i piątych pod opieką nauczycieli 
malowały swoją wizję szklanych 
domów ukazanych w utworze 
Stefana Żeromskiego.

Uczniowie oddziału 
przedszkolnego i klas począt-
kowych po wysłuchaniu 
dostosowanego do ich wieku 
fragmentu powieści kolorowały 
kontur Polski, pod którym 
umieszczono datę odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

W budynku w Jerzmanowej uczniowie klas starszych wzięli udział w ciekawej lekcji historii i języka polskiego, którą sami współtworzyli.
Na spotkaniu w holu dolnym odczytano list prezydenta Andrzeja Dudy zachęcający do wzięcia udziału w akcji „ Narodowe Czytanie” 

i fragment powieści Żeromskiego, który stał się wstępem do rozważań nad sytuacją Polski po I wojnie światowej i symboliką szklanych domów. 
Wybrani uczniowie odczytali przygotowane przez siebie interpretacje utworu, a pan Robert Wrzesiński opowiedział o rzeczywistej sytuacji Polski  
w tamtym okresie.Koordynatorem akcji była pani Zofia Głowacka.

Akcja narodowe czytanie „przedwiośnia”  
Stefana Żeromskiego

kolejny wyjazd na zieloną szkołę
10 września 

uczniowie kl. IV i VI 
naszej szkoły wyjechali na 
Zieloną Szkołę do Poddąbia. 
Pierwszego dnia obowiązkowo 
przywitali się z morzem 
i zrobili sobie pierwsze 
zdjęcie grupowe. Ciekawi 
przygód, zabaw i wycieczek 
wykorzystują każdą chwilę. 

– Poddąbie to 
mała ale za to przepiękna 
miejscowość nad morzem. 
Już w pierwszym dniu pobytu 
zachwyciła nas nierówna linia 
brzegowa, która tworzy liczne 
strumyki na plaży. Oprócz 
obowiązkowych lekcji bardzo 
dużo spacerujemy brzegiem 
morza i leśnymi ścieżkami. 
Grupa ochotników uczestniczy 
nawet we wczesno porannych 
zajęciach sportowych na 
plaży. Ośrodek, w którym 
mieszkamy jest bardzo ładny, skalda się z kilku budynków. W koło jest bardzo dużo zieleni, na terenie ośrodka znajduje się boisko sportowe plac 
zabaw dla dzieci, wiata do grillowania i miejsce na ognisko. Pokoje są przestronne z balkonami i łazienkami. Jedzonko przepyszne – więc chyba 
przybędzie nam parę kilogramów – relacjonuje Dyrektor SP Jaczów Wioletta Olejnik.

Co roku, w jedną z pierwszych sobót września organizowana jest pod patronatem pary prezydenckiej 
ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie”. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jaczowie wzięła 
udział również w tegorocznej edycji, angażując w to przedsięwzięcie całą społeczność szkolną.
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Rajd Rowerowy

Jak co roku w szranki stanęły kobiece drużyny pożarnicze, męskie drużyny pożarnicze oraz młodzieżowe drużyny pożarnicze (pow. lat 
16) i dziecięce drużyny pożarnicze. Wszystkie zespoły rywalizowały w sztafecie i w ćwiczeniach bojowych. Najlepsi zawodnicy zostali uhonorowani 
pucharami, dyplomami oraz nagrodami w postaci bonów pieniężnych na zakup sprzętu ufundowanymi przez Wójta Gminy Jerzmanowa. Wraz  
z organizatorami zawodnikom kibicowali licznie zgromadzeni sympatycy pożarnictwa, strażacy i ich rodziny oraz zaproszeni goście. Na zakończenie 
zawodów odbyło się uroczyste podsumowanie, odczytanie protokołu oraz wręczenie dyplomów, pucharów i nagród za udział i poszczególne miejsca 
dla jednostek OSP biorących udział w zawodach.

– Chciałbym podziękować niezależnej komisji sędziowskiej za sprawne przeprowadzenie zawodów. Natomiast wszystkim drużynom 
pogratulować dobrych wyników, a szczególnie drużynie OSP Smardzów zdobycia I miejsca. Co ważne bez punktów karnych. Życzę abyście za 
tydzień na zawodach wojewódzkich w Grębocicach, gdzie będziecie reprezentować Powiat Głogowski, powtórzyli ten wynik – powiedział na 
zakończenie Wójt Gminy Jerzmanowa Lesław Golba.

A oto szczegółowe wyniki końcowej klasyfikacji:
Klasyfikacja generalna Grupa A:
1 miejsce OSP Smardzów
2 miejsce OSP Jaczów 
3 miejsce OSP Jerzmanowa
4 miejsce OSP Bądzów

Klasyfikacja generalna Grupa C:
1 miejsce OSP Jerzmanowa

Klasyfikacja generalna MDP Chłopców pow. 16 lat:
1 miejsce OSP Jerzmanowa

Klasyfikacja generalna Dziecięcej Drużyny Pożarniczej:
1 miejsce OSP Jaczów. 

Inicjatorem Rajdu już po raz czwarty była Rada Sołecka wsi 
Jerzmanowa i p. Paweł Rybka, a organizacyjnie imprezę wspierało Gminne 
Centrum Kultury. W słoneczne popołudnie grupa 70 rowerzystów 
wyruszyła w trasę wiodącą po obiszowskich lasach. Pierwszym 
przystankiem był pałac w Jerzmanowej gdzie odbyło się Narodowe 
Czytanie. Tegoroczną lekturą ogólnopolskiej akcji zapoczątkowanej  

w 2012r. było „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. 
Fragmenty powieści przeczytał wójt Lesław Golba oraz 
uczestnicy rajdu. W dalszą trasę każdy z cyklistów wyruszył ze 
specjalnie przygotowanym numerem startowym, na którym 
umieszczono logo akcji oraz fragment „Przedwiośnia”.

Wymagające podjazdy i piaszczyste ścieżki nie 
zniechęciły dzieci ani dorosłych miłośników dwóch kółek, 
którzy przejechali ponad 16 km. Wiele atrakcji czekało 
na tych, którzy poradzili sobie z trudami rajdu i dojechali 
na finisz. Gorąca zupa, kiełbaski z ogniska oraz słodki 
poczęstunek wzmocniły ciała po wysiłku, a słoneczna 
pogoda zachęciła do wspólnego biesiadowania. Piknik 
trwał do wieczora, harcowały głównie dzieci, bowiem GCK 
przygotowało dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buziek, 
zabawy z mydlanymi bańkami. Furorę wśród najmłodszych 
wywołały przejażdżki na zabytkowym rowerze oraz quadzie. 
Oprócz wielu wrażeń każdy z uczestników otrzymał 
pamiątkową buffkę z logo gminy Jerzmanowa oraz torbę 
płócienną, którą mógł pokolorować specjalnymi farbami. 

W organizację rajdu włączyli się strażacy z OSP w Jerzmanowej, 
którzy zabezpieczali trasę przejazdu i czuwali nad bezpieczeństwem 
rowerzystów. Zbierali także pieniądze dla swojego kolegi strażaka Artura 
Młodawskiego w ramach akcji charytatywnej pn. „OBUDŹMY ARTURA”, 
prowadzonej przez Głogowskie Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”.

wielkie emocje na zawodach 
strażackich!
W sobotę 15 września Ochotnicze Straże Pożarne spotkały się na boisku w Smardzowie, aby walczyć 
o miano najlepszej podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych. W zawodach wzięło udział 
7 drużyn.

Sprzymierzeńcem Sołeckiego Rajdu Rowerowego, który odbył się  w sobotę 8 września była słoneczna 
pogoda, stąd też na starcie pod wiatą w Jerzmanowej spotkała się liczna grupa cyklistów.

ZAKŁAD HANDLU I TRANSPORTU 
       RAZBI 

            Zbigniew Proski 
59-305 Rudna, Górzyn 45 
Tel./fax 76/843-96-34 
Id. 390193382 NIP 692-020-86-99 
 

GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM GMINY JERZMANOWA 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR I 
Relacji: Zofiówka – Gaiki – Potoczek – Bądzów – Golowice – Jerzmanowa – Kurów Mały – Jerzmanowa 

 
Rozkład jazdy ważny jest od 17.09.2018 r. do 31.12.2018 r.                                                                                                                                                                                       Linia U                                                                      

Godziny odjazdu  
Numer drogi Km Nazwa przystanku Godziny odjazdu 

A       D        f 

06:17 08:42 11:42 14:22 16:05 10516D  0 ZOFIÓWKA 02 

  

06:22 08:47 11:47 14:27 16:07 100535D  4 GAIKI 04 

06:25 08:50 11:50 14:30 16:08 100533D  5 POTOCZEK 03 

06:30 08:55 11:55 14:35 16:13 1014D  12 BĄDZÓW 02 

06:35 09:00 12:00 14:40 16:14 droga gminna wew.  13 GOLOWICE 02 

06:45 09:10 12:10 14:50 16:18 100236D  16 JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 03 

06:48 09:13 12:13 14:53 16:19 100236D  16 JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 01 

06:54 09:19 12:19 14:59 16:22 100514D  19 KURÓW MAŁY 01 

07:00 09:25 12:25 15:05 16:25 100236D 21  JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 02 

  

A – Kursuje od poniedziałku do piątku 

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 

f – Nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 
świątecznych 

  

100236D 0  JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 01 10:00 13:05 15:20 16:40 

100514D 3  KURÓW MAŁY 01 10:06 13:11 15:26 16:46 

100236D  6 JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 02 10:12 13:17 15:32 16:52 

100236D  6 JERZMANIOWA UL. GŁOGOWSKA 04 10:15 13:20 15:35 16:55 

1014D  9 BĄDZÓW 02 10:20 13:25 15:40 17:00 

droga gminna wew.  10 GOLOWICE 02 10:25 13:30 15:45 17:05 

100533D  15 POTOCZEK 02 10:35 13:40 15:55 17:15 

100535D  17 GAIKI 03 10:38 13:43 15:58 17:18 

100516D  21 ZOFIÓWKA 02 10:43 13:48 16:03 17:23 
ZAKŁAD HANDLU I TRANSPORTU 

       RAZBI 
              Zbigniew Proski 
59-305 Rudna, Górzyn 45 
Tel./fax 76/843-96-34 
Id. 390193382 NIP 692-020-86-99 
 

GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM GMINY JERZMANOWA 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR II 
Relacji: Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów – Jerzmanowa 

 
Rozkład jazdy ważny jest od 17.09.2018 r. do 31.12.2018 r.                                                                                                       Linia U 

Godziny odjazdu 
Numer drogi Km Nazwa przystanku Godziny odjazdu 

A         D          f 

06:44 09:09 12:09 14:49 16:09 100515D  0 KUROWICE UL. WSPÓLNA 02 

  

06:46 09:11 12:11 14:51 16:11 100515D  1 MODŁA UL. WSPÓLNA 01 

06:49 09:14 12:14 14:54 16:14 100512D  2 MODŁA UL. LETNIA 04 

06:53 09:18 12:18 14:58 16:18 100525D  4 ŁAGOSZÓW MAŁY 04 

06:57 09:22 12:22 15:02 16:22 1012D 6  MANIÓW 01 

07:02 09:27 12:27 15:07 16:27 100236D  7 JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 
01 

  

A – Kursuje od poniedziałku do piątku 

D – Kursuje od poniedziałku do piątku oprócz świąt 

f– Nie kursuje w okresie ferii letnich i zimowych oraz szkolnych przerw 
świątecznych 

 

100236D  0 JERZMANOWA UL. GŁOGOWSKA 
02 10:02 13:07 15:22 16:42 

1012D  1 MANIÓW 02 10:07 13:12 15:27 16:47 

100517D  3 ŁAGOSZÓW MAŁY 01 10:11 13:16 15:31 16:51 

100512D 5  MODŁA UL. LETNIA 05 10:15 13:20 15:35 16:55 

100512D 6  MODŁA UL. LETNIA 01 10:18 13:23 15:38 16:58 

100515D  7 KUROWICE UL. WSPÓLNA 01 10:20 13:25 15:40 17:00 

 
 

W związku z licznymi ograniczeniami, powstałymi w skutek realizacji inwestycji, wieś Modła do czasu zakończenia przebudowy drogi gminnej nr 100512D, będzie 
wyłączona z gminnych przewozów pasażerskich. Wszystkich mieszkańców wsi Modła prosi się, aby do momentu wznowienia ruchu (październik 2018 r.) korzystali 
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych we wsi Kurowice. 
 

GMINNE PRZEWOZy PASAżERSKIE W PUBLICZNyM TRANSPORCIE ZBIOROWyM GMINy JERZMANOWA

Rozkład Jazdy dla linii komunikacyJneJ nR i

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

Rozkład jazdy ważny jest od 17.09.2018 r. do 31.12.2018 r.     Linia U

Rozkład Jazdy dla linii komunikacyJneJ nR ii

Relacji: Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów – Jerzmanowa

Rozkład jazdy ważny jest od 17.09.2018 r. do 31.12.2018 r.     Linia U

W związku z licznymi ograniczeniami, powstałymi w skutek realizacji inwestycji, wieś Modła do czasu zakończenia przebudowy drogi gminnej nr 100512D, 
będzie wyłączona z gminnych przewozów pasażerskich. Wszystkich mieszkańców wsi Modła prosi się, aby do momentu wznowienia ruchu (październik 2018 r.) korzystali  
z przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych we wsi Kurowice.
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GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM GMINY JERZMANOWA 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR I 
Relacji: Zofiówka – Gaiki – Potoczek – Bądzów – Golowice – Jerzmanowa – Kurów Mały – Jerzmanowa 

Trasa przejazdu 

GMINNE PRZEWOZy PASAżERSKIE W PUBLICZNyM TRANSPORCIE ZBIOROWyM GMINy JERZMANOWA

Rozkład Jazdy dla linii komunikacyJneJ nR i 
Relacji: zofiówka – Gaiki – Potoczek – Bądzów – Golowice – Jerzmanowa – kurów mały – Jerzmanowa

Trasa przejazdu

 

 

 

GMINNE PRZEWOZY PASAŻERSKIE W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM GMINY 
JERZMANOWA 

ROZKŁAD JAZDY DLA LINII KOMUNIKACYJNEJ NR II 
Relacji: Kurowice – Modła – Łagoszów Mały – Maniów – Jerzmanowa 

 
 
 
 

 Trasa przejazdu 

Rozkład Jazdy  
dla linii komunikacyJneJ nR ii 

Relacji: kurowice – modła – łagoszów mały –  
– maniów – Jerzmanowa

Trasa przejazdu


