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W żłobie leży, któż pobieży 
Kolędować Małemu? 

Jezusowi, Chrystusowi, 
Dziś nam narodzonemu? 

Pastuszkowie przybywajcie, 
Jemu wdzięcznie przygrywajcie, 

Jako Panu naszemu. 

My zaś sami z piosneczkami 
za wami pośpieszymy. 
A tak tego Maleńkiego 

Niech wszyscy zobaczymy: 
Jak ubogo narodzony, 

Płacze w stajni położony, 
Więc Go dziś ucieszymy. 

Naprzód tedy, niechaj wszędy 
Zabrzmi świat w wesołości. 
Że posłany, nam jest dany 

Emanuel w niskości. 
Jego tedy przywitajmy, 

Z Aniołami zaśpiewajmy: 
"Chwała na wysokości".

Witaj, Panie, cóż się stanie 
Że rozkosze niebieskie, 
Opuściłeś, a zstąpiłeś 

Na te niskości ziemskie. 
"Miłość moja to sprawiła, 
By człowieka wywyższyła, 

Pod nieba empirejskie".

Mieszkańcom Gminy i Gościom w  Naszych domach 
życzymy radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, 

szacunku i wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku. 

    Przewodniczący Rady Gminy                   Wójt Gminy 
            Wacław Lesik                                   Edward Dudek 

W żłobie leży...
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Sesje Rady Gminy

 XXXI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła 
się dnia 25 września 2017 roku w Euroregionalnym 
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestni-
czyło 15 Radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do 
godz. 16.20.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich 
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy. 
Porządek obrad: 
1.Otwarcie Sesji:

a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXX Sesji Rady Gminy.

2.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do 
Karkonoskiego Klastra Energii.

3. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za 
I półrocze 2017 roku:
a/prezentacja "Informacji…" oraz opinii Regionalnej 

Izby Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy, 
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie: 
a/zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/ zmiany uchwały Nr XV/118/206 z dnia 22 lutego 

2016 roku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Gminy Jeżów Sudecki,

d/ zasad udzielania dotacji na zadanie służące ochronie 
powietrza, w ramach programu  priorytetowego pn. 
„Ograniczenie niskiej emisji na obszarze woje-
wództwa dolnośląskiego”.

5. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 
Rady i Wójta Gminy.

6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXX Sesji 
Rady Gminy.
8. Zamknięcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy. 
Pani Marta Kędziorek - Skarbnik Gminy Jeżów Sudecki, 
zaprezentowała Radzie Gminy Informację o wykonaniu 
Budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku - „Budżet Gminy 
Jeżów Sudecki w I półroczu 2017 roku realizowany był 
zgodnie z przyjętą Uchwałą Budżetową oraz ze zmienia-
jącymi ją Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami 
Wójta Gminy. Konieczne zmiany w planie dochodów i 
wydatków budżetu były omawiane i opiniowane podczas 
obrad Komisji i zatwierdzane na sesjach Rady Gminy, 
a wydane Zarządzenia Wójta Gminy były referowane 
podczas obrad sesji Rady Gminy. Z tytułu zaciągnięcia 
pożyczek i kredytów na realizację zadań inwestycyjnych 
oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
i pokrycie deficytu, zadłużenie gminy na 30.06.2017r. 
wyniosło 4.253.200 zł. Na koniec I półrocza 2017 roku 
Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Zadania 
inwestycyjne i remontowe realizowane są zgodnie 
z przyjętym planem w Uchwale Budżetowej, a także 
w zmieniających budżet uchwałach Rady Gminy oraz 

przyjętym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Na 
realizację w/w zadań pozyskano środki pozabudżetowe, 
m. in. dotacje od Wojewody Dolnośląskiego, dotacje 
z Urzędu Marszałkowskiego, środki z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020 i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020.
 Realizacja budżetu wymaga współdziałania  
pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych gminy 
w celu osiągnięcia planowanych dochodów, w tym 
pozyskania środków pozabudżetowych, jak również 
zgodnego z prawem wydatkowania uchwalonych przez 
Radę Gminy środków w poszczególnych działach 
wykonywanego budżetu gminy".
 Radni po zapoznaniu się z treścią Informacji, nie 
wnieśli do niej uwag i pozytywnie ją zaopiniowali. 
Realizując porządek obrad Rada Gminy podjęła uchwały 
zawarte w porządku obrad.
 Radni w interpelacjach i zapytaniach Radnych 
oraz w sprawach różnych poruszyli następujące tematy. 
Radny Krzysztof Gawron 
Likwidacja wycieku wody na ulicę Ogrodową w Jeżowie 
Sudeckim. 
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin 
1.Naprawa uszkodzonej barierki na ul. Górnej w Siedlę-

cinie. 
2.Wypadanie kamieni z muru oporowego przy ulicy 

Lwóweckiej na wysokości łącznika z ul. Ogrodową.
3.Wypadanie kamieni z muru oporowego na ul. Lwówe-

ckiej przy posesji ul. Ogrodowa 4.
Pan Patryk Waloszczyk - mieszkaniec Dziwiszowa 
Naprawa i udrożnienie drogi nr 25 w Dziwiszowie. 
Pani Ewa Smolnicka - Sołtys wsi Czernica 
1.Wypadanie kamieni w moście przy posesji Czernica 

151.
2.Wypadania kamieni z muru oporowego przy posesji 

Czernica 97 - do posesji Czernica 97a. 
3.Zakonserwowanie barierek na moście przy posesji 

Czernica 139. 
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów 
1.Wyciek wody na drogę przy posesji - Dziwiszów 102.
2.Zabezpieczenie studni przy posesji - Dziwiszów 137.
3.Zamieszczenie terminów wywózki wielkogabary-

towych odpadów w harmonogramie odbioru odpadów.
4.Zamontowanie punktu świetlnego przy skrzyżowaniu 

dróg nr 115 i 118 z drogą wojewódzką w Dziwiszowie. 
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
1.Spotkanie z wykonawca chodnika celem omówienia 

zabezpieczenia placu budowy przed zimą, a w szcze-
gólności odcinka przy Domu Ludowym w Dziwi-
szowie.

2.Ustalenie terminu spotkanie z Wójtem w Dziwiszowie 
z udziałem przedstawicieli samorządu wsi, Radnymi, 
Sołtysem celem omówienia spraw związanych 
z funkcjonowaniem boiska sportowego, terenów 
gminnych (wykaszanie). 



Pani Dorota Lipińska - mieszkanka wsi Dziwiszów 
1.Oświetlenie drogi dojazdowej do ulicy Podgórskiej 

w Dziwiszowie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa 
pieszych na tej drodze, ponieważ droga nie posiada 
chodnika i poboczy. 

2.Uporządkowanie działki budowlanej sąsiadującej 
z posesją Dziwiszów 39a, wycięcie drzew, które 
zacieniają posesję - Dziwiszów 39 a.

3.Ustawienie tablicy kierunkowej z nazwą ulicy i nume-
rami domów na wjeździe na drogę powiatową 
Dziwiszów - Płoszczyna. 

Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki 
Zapadnięta studzienka na ul. Leszczynowej w Jeżowie 
Sudeckim. 

 XXXII Sesja Rady Gminy odbyła się dnia 
23 października 2017 roku w Euroregionalnym Centrum 
Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 
13 Radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do godz. 
17.45. Przewodniczący obrad serdecznie powitał 
wszystkich zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady 
Gminy. Po wprowadzeniu zmian do proponowanego 
porządku obrad przedstawiał się następująco: 
1.Otwarcie Sesji:

a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXI Sesji Rady Gminy.

2.Informacja z udziału sołectwa Chrośnica w konkursie 
„Najpiękniejsza wieś Dolnośląska 2017" - Sekretarz 
Gminy pani Ewa Nidzgorska. 

3. „25-lecie Związku Gmin Karkonoskich” i Karko-
noski Klaster Energii - Dyrektor Biura Związku pan 
Witold Szczudłowski. 

4.Informacja o realizacji zadań w zakresie pomocy 
społecznej w 2016 roku - Kierownik GOPS pani Alicja 
Karmelita. 

5.Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego - 
Przewodnicząca Zespołu pani Elżbieta Werstak.

6.Sprawozdanie z realizacji zadań i programów przez 
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w 2017 roku oraz omówienie programów
 i projektów uchwał :
- w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
2018 rok,

- w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2018-2019 - Przewodniczący 
Komisji pan Stanisław Sekuła. 

7.Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w Budżecie Gminy na 2017 rok, 
b) określenia wysokości stawek podatku od nieru-

chomości,
c) określenia stawek podatku od środków transpor-

towych,
d) zmiany uchwały o przystąpieniu do Karkonoskiego 

Klastra Energii,
e) przystąpienia do prac nad Strategią rozwoju 

społeczno-gospodarczego południowej części 

Dolnego Śląska "SUDETY 2030",
8.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego 

Rady i Wójta Gminy.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Sprawy różne: 

- omówienie projektu uchwały ws. Wieloletniego 
Planu Inwestycyjnego na lata  2018-2025,

 - przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy.
11.Zamknięcie obrad XXXII Sesji Rady Gminy. 
 Na dzisiejszym posiedzeniu obecni byli przedsta-
wiciele sołectwa Chrośnicy, którzy otrzymali nagrodę 
w konkursie - „Najlepszy start w odnowę wsi”. 
Pani Sekretarz Gminy - Ewa Nidzgorska przedstawiła 
Radzie Gminy informację „Sołectwo Chrośnica zostało 
zgłoszone do konkursu „Piękna Wieś Dolnośląska 2017" 
w kategorii Najlepszy start w Odnowie Wsi. - "Chrośnica 
wioska barwnych wątków - Tkamy wątki kultury na 
osnowie natury". Uroczystość wręczenia II nagrody 
i czeku na kwotę 3 tys. zł, odbyła się w Niedźwiedzicach - 
Sołectwie, które zdobyło I miejsce - w kategorii 
„Najpiękniejsza wieś Dolnośląska 2017".W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele lokalnych samorządów, 
m.in. Wicemarszałek - Ewa Mańkowska, Wicemarszałek 
- Tadeusz Samborski, Starosta - Janina Mazur, 
Wicestarosta - Krzysztof Sowiński. W uroczystości 
wręczenia II nagrody dla Sołectwa Chrośnicy Gminę 
Jeżów Sudecki reprezentowały: Pani Monika Wizła-
Kubiak, Joanna Wojtko - członkowie grupy odnowy wsi 
oraz Radna Agata Wolak - Przewodnicząca Komisji 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki. Proszę 
p. Monikę Wizła-Kubiak o prezentację.
 Pani Monika Wizła-Kubiak i pani Joanna Wojtko 
zaprezentowały zebranym prezentacje multimedialną. 
Przewodniczący Rady Gminy w imieniu wszystkich 
pogratulował przedstawicielom sołectwa Chrośnica, 
życząc, żeby ta nagroda była inspiracją do dalszego 
działania na rzecz sołectwa. 
 Pan Wójt wręczył podziękowania za inicjatywę 
i pracę Pani Monice Wizła - Kubiak, która pomalowała 
świetlicę wiejską i sama wystąpiła z inicjatywą przy-
stąpienia do konkursu. Doceniamy pracę, która jest 
inspiracją do dalszego działania na rzecz sołectwa. 
Zajęcie II miejsca w województwie, jest bardzo dużym 
osiągnięciem. 
 W kolejnym punkcie porządku obrad głos zabrał 
pan Witold Szczudłowski - Dyrektor Biura Związku 
Gmin Karkonoskich, który również pogratulował 
sołectwu Chrośnica i zaprosił przedstawicieli do współ-
pracy przy planowanym wydaniu kroniki Chrośnicy. 
W dalszej wypowiedzi Rada Gminy otrzymała infor-
mację o działalności Związku Gmin Karkonoskich, a Pan 
Mieczysław Lewandowicz - Prezes Karkonoskiego 
Centrum Gospodarki Odpadami omówił temat funkcjo-
nowania zakładu, wykonywanych inwestycji i kosztów 
związanych z działalnością zakładu oraz kosztów 
ponoszonych przez gminy członkowskie (pełna 
wypowiedź w tej sprawie znajduje się w protokole). 
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 Realizując porządek obrad Rada Gminy wysłu-
chała Informacji o realizacji zadań w zakresie pomocy 
społecznej w 2016 roku, którą zaprezentowała pani 
Alicja Karmelita - Kierownik Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Jeżowie Sudeckim. 
 Pani Elzbieta Werstak - Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego przedstawiła sprawozdanie z pra-
cy, a pan Stanisław Sekuła - Przewodniczący Komisji 
przedstawił sprawozdanie z realizacji zadań i programów 
realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w 2017 roku.
Następnie Rada Gminy przyjęła uchwały zawarte 
w porządku obrad.
W interpelacjach, zapytaniach Radnych oraz w sprawach 
różnych Radni poruszyli następujące tematy. 
Radna Agata Wolak 
Interpelacja złożona na piśmie podczas obrad sesji, 

dotyczącą uzupełnienia Wieloletniego Planu Inwesty-
cyjnego na lata 2018 - 2025. 

Radna Katarzyna Łobocka 
 1. Remont drogi przy posesjach Chrośnica 60-62 a. 
 2. Remont drogi do posesji Chrośnica 10.
Radna Teresa Karmelita 
1. Remont ulic Spadochronowej i Słonecznej w Jeżowie 

Sudeckim wraz z montażem oświetlenia. 
2. Mieszkańcy złożyli pismo w tej sprawie, wnoszę, 

o ujęcie tego zadania w budżecie gminy. 
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz 
1.Proszę o wystosowanie pisma do Komendy Miejskiej 

Policji ws. dodatkowych patroli policji na terenie 

Dziwiszowa w godz. 7.00 - 8.00 w celu poprawy 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży jadących do szkół 
w Jeleniej Górze. 

2.Kierowcy nie respektują znaków drogowych stojących 
przy drodze na górnym Dziwiszowie (łącznik z drogą 
wojewódzką). 

3.Pozyskanie działki nr 129/4 od Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa, celem utworzenia ścieżki 
rowerowo-pieszej na Górę Szybowcową.

4.Naprawa drogi gminnej nr 144 w Dziwiszowie. 
Sprawy różne 
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin 
Mieszkańcy ulicy Topolowej w Siedlęcinie oczekują 
odpowiedzi na pismo ws. remontu drogi. 
Pani Teresa Halendy - mieszkanka Jeżowa Sudeckiego .
Prośba o przeznaczenie środków na opiekę nad bez-
domną zwierzyną (zakup karmy, sterylizacja).
 Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica
Ustawienie oświetlenia ulicznego - dostosowanie do 
kursów autobusów. 
Radny Wacław Lesik 
1.Naprawa tablic przed budynkiem Urzędu Gminy. 
2.Zaspoinowanie spękanej nawierzchni asfaltowej na 

drogach nr 159,111 i 227 w Czernicy. 
 Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 
www.jezowsudecki.pl oraz udostępniane są do wglądu 
w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.

Redakcja
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Różany zakątek w Chrośnicy 

 W Chrośnicy - wiosce barwnych wątków, 
aktywnie pracują seniorzy, za ich sprawą powstał kolejny 
ciekawy zakątek wypoczynkowo-rekreacyjny. W ramach 
projektu pn. „Gminne Rady seniorów Powiatu 
Jeleniogórskiego” realizowanego przez LGD Partner-
stwo Ducha Gór powstał Różany Zakątek.

 Aktywizacja seniorów przebiegła bardzo spraw-
nie i w doskonałej atmosferze. Mobilizacja była tak 
wielka, że wszystkie zaplanowane prace odbyły się 
w krótkim czasie. Seniorzy zadbali nawet o zabezpie-
czenie elementów drewnianych jeszcze przed pierwszym 
śniegiem. Z niecierpliwością czekamy na wiosnę, by 
Różany Zakątek w Chrośnicy był kolejnym barwnym 
wątkiem wsi.

Joanna Wojtko
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Aktywni Seniorzy 

 7 grudnia w Bibliotece w Jeżowie Sudeckim 
odbyło się spotkanie podsumowujące mikroinicjatywy 
seniorów w przestrzeni publicznej Jeżowa Sudeckiego, 
Chrośnicy, Czernicy i Janówka. 

 W ramach projektu pn. „Gminne Rady seniorów 
Powiatu Jeleniogórskiego” realizowanego przez LGD 
Partnerstwo Ducha Gór podsumowano mikroinicjatywy 
Jeżowa Sudeckiego, Chrośnicy, Czernicy. Podczas 
spotkania nie brakowało uśmiechu, prezentacji multi-
medialnych, a także miejscowego poczęstunku. 
Wspaniałe projekty dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego, zaprojektowane i wykonane przez 
seniorów, warte są obejrzenia i dalszej dbałości. Podczas 

podsumowania działań nie zabrakło krzepiących wspom-
nień, o dzieciach, młodzieży i dorosłych, którzy z własnej 
inicjatywy wspierali seniorów w działaniach. Przestrzeń 
pięknieje nam wszystkim. Warto obserwować zmiany, 
choć te najpiękniejsze będą widoczne dopiero w przy-
szłym roku. Aktywne Seniorki Jeżowa Sudeckiego, 
Chrośnicy, Czernicy i Janówka już planują kolejne 
działania. Warto za nie trzymać kciuki, warto się 
przyłączyć! 

Dofinansowanie - Program ASOS 2014-2020.
Obszar działania projektu: powiat jeleniogórski
Czas działań w projekcie: kwiecień - grudzień 2017 r.

Redakcja 

Mikołaj w kinie Helios - Galeria Sudecka 
w Jeleniej Górze

 Dnia 2 grudnia br. nasze Stowarzyszenie - 
Euroregionalne Centrum Modelarskie na zaproszenie 
kierownictwa kina Helios przeprowadziło pokazy 
i warsztaty modelarskie dla dzieci. Zainteresowanie było 
duże, dzieci składały wcześniej przygotowane modele 
samolotu - myśliwiec. Przy składaniu modeli aktywnie 
pomagali nasi instruktorzy. 
 W trakcie spotkania prezentowane były modele 
samolotów, balonów latających, latawców i rzutek 

wykonanych przez naszych małych modelarzy w trakcie 
cotygodniowych zajęć. 
 Odbył się również pokaz modeli samolotów 
elektrycznych i spalinowych. 
 Na kolejną atrakcję pod nazwą „Zjazd na bele 
czym” zapraszają Euroregionalne Centrum Modelarskie 
i Aeroklub Jeleniogórski dnia 20 stycznia 2018 roku na 
Górę Szybowcową. 
 Prosimy przygotować wspaniałe pojazdy, 
szykuje się odlotowa zabawa i super nagrody.

Władysław Jagiełło
Stowarzyszenie Euroregionalne Centrum Modelarskie
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MIKOŁAJ W PŁOSZCZYNIE  Czekaliśmy, czekaliśmy i 9 grudnia br.zawitał do 
Płoszczyny nie kto inny, tylko Św. Mikołaj z ogromnym 
workiem pełnym prezentów dla wszystkich naszych 
dzieci, bo wszystkie są grzeczne. Przed rozdaniem 
prezentów zaprosiliśmy go do wspólnej zabawy. 
Oczywiście nie zabrakło wspólnych zdjęć, śmiechu, 
radości, przytulasów i uścisków.
  W imieniu Sołtysa i Rady Sołeckiej dziękujemy 
rodzicom za przybycie i przyprowadzenie swoich 
pociech. Spędziliśmy bardzo sympatycznie sobotnie 
popołudnie w gronie sąsiadów bliższych i dalszych. 
Podziękowania posyłamy także dla Pani Haliny 
Miliszkiewicz za zaangażowanie i przygotowania. 

Janina Truchanowicz-Kamińska

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
pod hasłem „Śniadanie daje moc”

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLĘCINIE

 W ramach propagowania zdrowego stylu życia 
podczas zajęć świetlicowych realizowany jest w naszej 
szkole Projekt Edukacyjny pod hasłem „Wartość zdrowia 
znam i o nie dbam”.

8 listopada obchodziliśmy bardzo ważny dzień, który na 
pewno wpisze się na stałe w nasz kalendarz - Europejski 
Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania.
 Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Goto-
wania składał się z dwóch części. Pierwsza część to 
montaż słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów 
klasy II i V. Druga część to degustacja zdrowego posiłku 
przygotowanego przez uczniów klasy II. Spotkanie 
rozpoczęli uczniowie klasy II wykonując piosenkę 
pt. "Owocowy Blues". Następnie głos zabrała uczennica 
klasy V Julia Szadujko, przedstawiając referat dotyczacy 
zdrowego stylu życia. W dalszej części społeczność 
uczniowska wysłuchała kolejnej piosenki pt. "Ogórek" 
w wykonaniu uczniów klasy II. Z kolei uczeń klasy V 
Przemek Kochan zaprezentował uczniom 12 zasad 
zdrowego odżywiania uczniów. Dzieci z uwagą wysłu-
chały rad ekspertów.

1.Do szkoły wychodź po śniadaniu i ze śniadaniem.
2.Mleko, jogurty, sery to podstawa mocnych kości.
3.Zawsze myj ręce przed posiłkiem.
4.Pięć posiłków w ciągu dnia jest na piątkę.
5.Jedz o stałych porach i nie spiesz się.
6.Mięso, jaja czy ryby - możesz wybierać.
7.Pamiętaj o kaszach. Jedz chleb, nie bułeczki.
8.Dzień bez pięciu porcji świeżych warzyw, owoców 

i soku to dzień stracony.
9.Posiłek obiadowy to zapas siły na aktywne popołudnie.
10.Kolację zjadaj wieczorem, nie tuż przed snem.
11.Dobrą wodą gaś pragnienie.
12.Ruch bez ograniczeń, słodycze z umiarem.

 W ramach Europejskiego Dnia Zdrowego 
Jedzenia i Gotowania obchodzony był po raz kolejny 
w Polsce dzień pod hasłem "Śniadanie Daje Moc". W tym 
roku do tej akcji włączyli się również uczniowie naszej 
szkoły, przygotowując zdrowy posiłek. Uczniowie klasy 
II spisali się na medal. Przygotowane przez nich pyszne 
kolorowe kanapki i owocowa sałatka smakowały 
wszystkim uczniom i nauczycielom. 
 Zanim jednak zaproszono wszystkich na 
degustację zdrowego posiłku - Krystian Tomoń - uczeń 
klasy II - poprosił jeszcze o chwilę uwagi.
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 Korzystając z okazji, musieliśmy nadmienić , że 
w ramach zajęć świetlicowych realizowany jest kolejny 
Projekt Edukacyjny pod hasłem "Kto czyta, nie błądzi". 
Jednym z zadań tego projektu jest przybliżenie postaci 
poety - Jana Brzechwy. Twórczość Jana Brzechwy 
doskonale łączy się z Projektem Edukacyjnym pod 
hasłem „Wartość zdrowia znam i o nie dbam”.

 Wiersze Jana Brzechwy to klasyka literatury 
dziecięcej. Wierszowane historyjki poety są lubiane 
zarówno przez dzieci, jak i dorosłych. Wiersze Jana 
Brzechwy to świat pełen przygód, w którym głównymi 
postaciami są zwierzęta (hipopotam, kaczka, kwoka, żuk, 
stonoga, pies, jeż, żaba, wrona, ślimak), ale także rośliny 

(pomidor, koper, szczypior, kalarepka, groch, pietruszka, 
cebula, burak, fasola). Poza humorem utwory zawierają 
zaskakujące zakończenie. Często poprzez zaprezen-
towaną historyjkę, uczą i wychowują, ośmieszają 
naganne zachowanie, a pochwalają dobre.
 Kończąc pierwszą część spotkania zaproszono, 
do wysłuchania kilku wierszy, nawiązujących do tematy-
ki związanej z Projektami Edukacyjnymi.
 Cała społeczność uczniowska wysłuchała 
wspaniałych recytacji wierszy Jana Brzechwy.
1. „Na straganie" w wykonaniu ucz. kl. V Aleksandra 

Pietrzaka,
2. „Entliczek-pentliczek" w wykonaniu ucz. kl. II Kaliny 

Trytek,
3. „Pomidor" w wykonaniu ucz. kl. II Filipa Pyziaka.
 Po recytacji wszyscy przystąpili do degustacji 
wspaniałych kanapek, sałatki owocowej oraz pysznych 
"zdrowych" ciast. Były to: babka dyniowa oraz ciasto 
marchewkowe. 
 Serdeczne podziękowania popłynęły pod adresem 
Pani Haliny Rzepki za wsparcie i pomoc w przygo-
towaniu imprezy, jak również Pani Doroty Piwowar za 
ciasto i zapasy z zimowej spiżarni oraz oczywiście 
wszystkich Rodziców uczniów klasy II za zrozumienie 
i przygotowanie dzieciom tak wielu różnorodnych 
produktów, dzięki którym mogliśmy zaprezentować swoje 
umiejętności kulinarne. Dziękujemy również sołtysowi 
Panu Marianowi Tyce za ofiarowanie nam plastikowych 
naczyń. 

 Krystyna Sos

100 lat Polskiego Lotnictwa

 W dniach od 27 listopada do dnia 5 grudnia br. 
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partner-
skich w Jeżowie Sudeckim została udostępniona wysta-

wa pt. „100 lat Polskiego Lotnictwa”. Wystawę przygoto-
wało Muzeum Techniki we Wrocławiu we współpracy ze 
Stowarzyszeniem - Euroregionalne Centrum Modelar-
skie w Jeżowie Sudeckim. Podczas wystawy historię 
lotnictwa prezentował pomysłodawca wystawy 
prof. Stanisław Januszewski  z Wrocławia.

 Historii lotnictwa wysłuchała młodzież ze Szkoły 
Podstawowej w Jeżowie Sudeckim i mieszkańcy Jeżowa 
Sudeckiego i Jeleniej Góry. Wystawa zostanie ponownie 
wyeksponowana dnia 27 stycznia 2018 roku w budynku 
ECSGP, podczas  zawodów modeli szybowców „Smyki 
na Start”, które odbędą się w hali sportowej w Jeżowie 
Sudeckim. Serdecznie zapraszamy mieszkańców i  sym-
patyków lotnictwa do skorzystania z w/w wydarzeń. 

Władysław Jagiełło
Stowarzyszenie Euroregionalne 

Centrum Modelarskie
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SZKOLNY DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ W SIEDLĘCINIE

 Listopad to miesiąc, w którym obchodzimy Dzień 
Tolerancji, Dzień Praw Dziecka i Światowy Dzień 
Życzliwości i Pozdrowień . 
 W tym roku po raz pierwszy nasza szkoła 
obchodziła Dzień Życzliwości i Pozdrowień.

 Był to dzień wyjątkowy,  pełen uśmiechów, mi-
łych słów, gestów, pozytywnych emocji. Obfitował 
w różne atrakcje. Na dobry początek każdy uczeń 
i pracownik szkoły otrzymał „uśmiechniętą buźkę”, którą 
można było przypiąć do ubrania. Później odbyło się 
spotkanie, podczas którego uczniowie klasy II, IV, V, VII  
zaprezentowali montaż słowno- muzyczny pt. 
„Uśmiechnij się i bądź życzliwy”. Były to wiersze, 
piosenki i inscenizacja pt. „Dzień uśmiechu” w wyko-
naniu uczniów klasy II. W naszej szkole dominował kolor 
żółty - kolor optymizmu i radości. Szkoła została 
udekorowana na żółto. Na korytarzach umieszczono 
żółte balony, plakaty propagujące kulturalne, grzeczne 
zachowanie oraz hasła dotyczące życzliwości, szacunku, 
przyjaźni, miłości, szczerości. Plakaty wykonane zostały 

przez uczniów na zajęciach koła plastycznego. Dla 
odróżnienia i podkreślenia ważności tego dnia  ucznio-
wie, nauczyciele i pracownicy szkoły byli ubrani na żółto 
bądź też mieli żółte akcenty ubioru.
 W związku z tym dniem zorganizowano 
PLEBISCYT NA NAJBARDZIEJ ŻYCZLIWĄ 
UCZENNICĘ I ŻYCZLIWEGO UCZNIA. Podczas 
spotkania Dyrektor Szkoły Pani Zuzanna Kozyra  
poproszona została o przedstawienie LAUREATÓW 
PLEBISCYTU. Tytuł „MISS ŻYCZLIWOŚCI” zdobyła 
uczennica klasy VII ALEKSANDRA GUZOWSKA, 
natomiast tytuł „MISTER ŻYCZLIWOŚCI” otrzymał 
uczeń klasy IV TOMASZ JASNOSZ. Laureaci 
PLEBISCYTU otrzymali pamiątkowe medale ufundo-
wane przez Prezesa GLKS Jeżów Sudecki pana Andrzeja 
Zarembę - za co serdecznie dziękujemy.
 Tę akcję zaczęliśmy od jednego dnia, a na pewno 
będziemy ją przedłużać. Chcemy, aby to były  tygodnie, 
miesiące życzliwości.
                                                 

Krystyna Sos
Dorota Piwowar

Andrzejkowe 
 „Głośno z szafy”

    W Świetlicy Wiejskiej 
w Chrośnicy odbyła się ko-
lejna impreza „Głośno 
z Szafy”, tym razem tema-
tem przewodnim by ły 
Andrzejki. Tradycyjnie nie 
obyło się bez popularnego 
lania wosku. Cykl imprez 
"Głośno z Szafy" trwa już od 
ponad roku, zatem były to 
drugie Andrzejki związane 

z „Szafą z Książkami”. Podobnie jak w ubiegłym roku, nie 
brakowało książek. Uczestnicy spotkania poznali różne 
tradycje  wróżenia od tych najczęściej spotykanych po 
osobliwe i wyszukane, rzadko występujące. Poza laniem 

wosku, były wróżby 
z butów, obierek, a także... 
wróżenie z książki. 
Zebrani dorośli i dzieci 
bawili się doskonale, 
zwłaszcza odczytując 
swoją "przyszłość”.
 Kolejne spotkanie 
„Głośno z Szafy” odbę-
dzie się 29 grudnia br.  
o godzinie 17.0 przy Sza-
fie z Książkami w Chro-
śnicy.
 

Serdecznie 
zapraszamy!

Joanna Wojtko
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Zadbajmy wspólnie 
o historię lotnictwa naszego regionu

 Euroregionalne Centrum Modelarskie w Jeżowie 
Sudeckim, jako opiekun Izby Tradycji Lotniczej w bu-
dynku Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin 
Partnerskich, zwraca się z prośbą do mieszkańców 
Gminy Jeżów Sudecki, którym leży na sercu historia 
naszego regionu, o pomoc w pozyskaniu pamiątek - 
przedwojennych i powojennych - dotyczących tradycji 
lotniczych naszego regionu.
 Interesują nas zdjęcia, przedmioty i opowieści. 
Wszystko, co zdołamy zebrać, zostanie udostępnione 
w Izbie Tradycji Lotniczej, która od lat przyciąga swoimi 
zbiorami.  W przypadku pamiątek rodzinnych, z którymi 

właściciel wiąże duży sentyment, prosimy o ich czasowe 
udostępnienie celem zrobienia kopii/skanu. Działania te 
pozwolą nam zbudować pełny obraz naszej historii 
z możliwie jak najmniejszą ilością białych plam, 
a dodatkowo upamiętnić osoby będące wizytówką 
naszego regionu.
 Za wszelkie materiały i informacje z góry 
dziękujemy. Zapraszamy do osobistego kontaktu ze 
Stowarzyszeniem - Euroregionalne Centrum Modelar-
skie z siedzibą przy ulicy Krętej 27 w Jeżowie Sudeckim 
we wtorki i czwartki od 18.00 do 20.00 lub w dowolny 
dzień roboczy  z sekretariatem Urzędu Gminy w Jeżowie 
Sudeckim.

Władysław Jagiełło
Stowarzyszenie Euroregionalne 

Centrum Modelarskie

Wyremontowano świetlicę w Płoszczynie 

 W sobotę 30.09.2017r. odbyło się, uroczyste 
otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy w sołectwie 
Płoszczyna. Koszt remontu kapitalnego, poniesionego 
przez Gminę, to kwota 303.500,00 zł. 
 Prace remontowe objęły: salę główną, kuchnię, 
zaplecze sanitarne wraz z budową budynku na cele 
kotłowni oraz budowę instalacji CO. 
 W otwarciu uczestniczyły władze gminy i sołtysi 
sąsiednich sołectw oraz mieszkańcy wsi. Na przybyłych 

gości czekał poczęstunek przy dźwiękach muzyki, a po 
zakończeniu części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. 
 Sołtys wsi Płoszczyna wraz z Radą Sołecką i mie-
szkańcami dziękują Wójtowi oraz wszystkim zaangażo-
wanym za wspieranie wieloletnich starań o poprawę 
stanu naszej świetlicy, która będzie służyła nam teraz 
przez cały rok i na długie lata.
      

Janina Truchanowicz-Kamińska
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Gminny Turniej Tenisa Stołowego LZS 
 „Złota Jesień”

 Dnia 25.11.2017 r. w Jeżowie Sudeckim odbył się 
Gminny Turniej Tenisa Stołowego LZS „Złota Jesień", 
który był 3. turniejem VII edycji Grand Prix Tenisa 
Stołowego Dzieci i Młodzieży gminy Jeżów Sudecki.  
53 zawodników rywalizowało w 4 kategoriach. 

Wyniki zawodów

Kategoria 1 - rocznik 2007 i młodsi

1. Aleksandra Borowiec Siedlęcin 
1. Gabriel Szpala  Siedlęcin
2. Marta Trojak  Jeżów Sudecki
2. Kacper Żegota  Siedlęcin
3. Paulina Czaderska Siedlęcin 
3. Fabian Ługowski Siedlęcin

Kategoria 2 - rocznik 2005 - 2006

1. Oliwia Kowal  Płoszczyna 
1. Kajetan Dusznik Siedlęcin
2. Joanna Borowiec Siedlęcin 
2. Michał Jaczenia Siedlęcin
3. Martyna Florczyk Jeżów Sudecki
3. Igor   Piotrowski Jeżów Sudecki

        
Kategoria 3 - rocznik 2002 - 2000
 
1. Sabina Gałuszka Jeżów Sudecki
1. Norbert Jamróz  Jeżów Sudecki
2. Agata Jabkowska Siedlęcin 
2. Mateusz Berej  Siedlęcin
3. Wiktoria Niedośpiał Siedlęcin 
3. Paweł Kamuda Siedlęcin

Kategoria 4 - rocznik 2001 i starsi 

1.Zbigniew Sos  Siedlęcin
2.Sławomir Mackiewicz Dziwiszów 

Andrzej Zaremba
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Wycieczka do Warszawy 

 W dniach 17 - 20 października uczniowie naszej 
szkoły, a przede wszystkim klasy III A gimnazjum, wzięli 
udział w wycieczce do Warszawy. Droga z Jeżowa 
Sudeckiego do stolicy niezbyt się dłużyła, ponieważ 
wyjechaliśmy w nocy (2.30) i większość drogi przespa-
liśmy. Niektórych trzeba było budzić na postojach,
a nawet już w samej Warszawie. Stolica przywitała nas 
przepiękną słoneczną pogodą, która zresztą nie opuściła 
nas przez cały pobyt. Nasze zwiedzanie zaczęliśmy 
w dość "obywatelski" sposób, bo w Sejmie RP. Tam 
spotkaliśmy się z p. Zofią Czernow, byłą prezydent 
miasta Jeleniej Góry, a obecnie posłanką. Pani Poseł 
pokazała nam najważniejsze miejsca w polskim 
parlamencie, a pani przewodnik przedstawiła rys histo-
ryczny tego ważnego dla Polski miejsca. Na koniec 
naszego spotkania wręczyliśmy Pani Poseł bukiet 
kwiatów, dziękując za spotkanie. Niestety, w tym dniu nie 
odbywało się posiedzenie Sejmu, ale nam na sejmowych 
korytarzach udało się spotkać wicemarszałka Sejmu 

i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS - 
p. Ryszarda Terleckiego, a także posła PiS p. Andrzeja 
Melaka, który bardzo chętnie ustawił się z nami do 
wspólnego zdjęcia. Następnie spacerkiem przeszliśmy 
pod Belweder, czyli rezydencję Prezydenta RP, i we-
szliśmy na teren Łazienek Królewskich. Nasz 
przewodnik Daniel pokazał nam piękno „najszczę-

śliwszego miejsca w Warszawie”: Pałac na Wyspie, Starą 
Oranżerię, Biały Domek, Ogród Królewski i Ogród 
Chiński. Pod pomnikiem Chopina odpoczęliśmy po cały 
dniu, zjedliśmy „małe co nieco”, poobserwowaliśmy 
skaczące wiewiórki i dostojnie przechadzające się pawie. 
Dzień skończyliśmy, meldując się w miejscu naszego 
zakwaterowania, czyli w warszawskim HIT HOTELU. 
Drugi dzień naszego pobytu zaczęliśmy od śniadania. 

Następnie metrem przejechaliśmy do Centrum Nauki 
Kopernik, które usytuowane jest nad brzegiem Wisły. 
Tam przez 4 godziny poznawaliśmy tajniki nauki i te-
chniki. Wszystko poprzez zabawę i doświadczenia. 
Natomiast po obiedzie przeszliśmy na Stadion 
Narodowy, którego prawidłowa nazwa to PGE 
NARODOWY. To jeden z najnowocześniejszych 
obiektów tego typu w Europie. Powstał na Mistrzostwa 
Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Na jego 

trybunach może zasiąść 58 tysięcy kibiców. Zaskoczyła 
nas wielkość tego obiektu, ale najbardziej telebim 
podwieszony pod dachem, który miał wymiary 6m x 9m, 

2czyli 54 m  !!! Liczby robiły na nas niesamowite 
wrażenie, czasem nawet trudno było w nie uwierzyć. 
Zwiedziliśmy wszystkie cztery poziomy stadionu. 
Obejrzeliśmy szatnie dla piłkarzy, gdzie poczuliśmy się 
prawie jak nasi reprezentanci. Na każdego zawsze czeka 
tam strój meczowy lub treningowy. Oprócz tego 
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zwiedziliśmy miejsce regeneracji, odnowy i odświeżenia 
po meczu. O wielkości tego przepięknego obiektu niech 
świadczy fakt, że jego zwiedzanie zajęło nam prawie 
2 godziny. Trzeci dzień to spacer po stolicy. Przeszliśmy 
się po Starym Mieście i Krakowskim Przedmieściu pod 
Pałac Prezydencki. Na Placu Piłsudskiego obejrzeliśmy 
zmianę warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza. 
Następnie przejechaliśmy do Muzeum Powstania 

Warszawskiego. Jak się później okazało, to była 
prawdziwa namacalna lekcja historii. Opowieść o Po-
wstaniu, jego żołnierzach i walce o stolicę wzbudziła w 
wielu z nas bardzo dużo emocji. Dzięki temu, że na 
lekcjach języka polskiego poznaliśmy różne historie 
wojenne, np. oglądając takie filmy jak: "Pianista" - 
historię Władysława Szpilmana, „Miasto 44" - opowieść 
o Powstaniu Warszawskim, a także omawiając lekturę 
„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, 
wszystko to, co zobaczyliśmy w muzeum, stało się 
jeszcze bardziej nam bliższe i realne. Zdarzyły się łzy… 
łzy smutku i współczucia… ale także łzy złości i bezra-
dności… Nawet nie spodziewaliśmy się po sobie takich 
emocji. Najwięcej wrażeń dostarczyło nam przejście 
kanałami. Muzeum Powstania Warszawskiego to 
miejsce, które musi zobaczyć każdy Polak. Dla 
rozładowania tych emocji pojechaliśmy do jednej z naj-
większych galerii handlowych w Warszawie - Złotych 
Tarasów. Tam każdy znalazł coś dla siebie. Duże 

wrażenie wywarło na nas kino VR. To nowa technologia, 
która pozwala oglądać filmy nakręcone w technologii 
360°. Tego wieczoru, kiedy przeszliśmy jeszcze pod 
Pałac Kultury i Nauki, spotkaliśmy Policję, Straż i zbie-
gowisko ludzi. Dowiedzieliśmy się, że chwilę przedtem 
miał miejsce akt samospalenia przez jednego z obywateli 
naszego kraju. I znowu wróciły emocje, o których 
rozmawialiśmy przez całą drogę do hotelu. Ostatni dzień 
w Warszawie to przede wszystkim przygotowanie do 
wyjazdu. Ale zanim opuściliśmy stolicę, odwiedziliśmy 
groby na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach. Tam 
spoczywają znani ludzie, nie tylko ze świata polityki, ale 
także literatury, sportu i historii. Zobaczyliśmy groby 
m.in.: Juliana Tuwima, Władysława Szpilmana, Kamili 
Skolimowskiej, Wojciecha Jaruzelskiego, Józefa 
Oleksego, Grzegorza Miecugowa, Władysława Barto-
szewskiego, Grzegorza Ciechowskiego, Kazimierza 
Górskiego, Kazimierza Deyny, "Rudego", "Alka" 
i "Zośki", czyli bohaterów "Kamieni na szaniec", a także 
ich autora, Aleksandra Kamińskiego. Przeszliśmy także 
pod pomnik i miejsce spoczynku ofiar katastrofy 
smoleńskiej. Powązki były ostatnim miejscem, które 
zobaczyliśmy w Warszawie. W drodze powrotnej 
zatrzymaliśmy się w Łodzi, w Centrum Nauki i Techniki 
EC1. W planetarium obejrzeliśmy pokaz o "czarnych 
dziurach" i gwiazdozbiorach jesiennego nieba. 
Planetarium EC1 to najnowocześniejsze miejsce w Pol-
sce. Pod osiemnastometrową kopułą znajduje się 
czternastometrowy ekran sferyczny i 110 wygodnych 
foteli. Po obiedzie ruszyliśmy w drogę powrotną do 
domu. 
 Wycieczka była bardzo udana, pełna wrażeń, 
emocji i zaskoczeń. Dziękuję wszystkim uczestnikom 
z klas III A i B, II A i B gimnazjum, VI A i B i V szkoły 
podstawowej, p. Karolinie Łukomskiej i p. Arturowi 
Breczce za wspólne cztery dni niezapomnianych wrażeń, 
a p. Sołtys - Teresie Mitce za pomoc w sfinansowaniu 
wycieczki.

 Iwona Majtczak

Poprawa estetyki sołectwa Jeżów Sudecki  Dzięki współpracy jeżowskich seniorów z LGD 
Partnerstwo Ducha Gór w ramach projektu „Mikro-
inicjatywa Integrująca Seniorów” pozyskano środki 
z działania: Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni na 
zakup krzewów ozdobnych. Celem projektu była 
poprawa estetyki miejscowości poprzez zagospo-
darowanie części wspólnych, o które powinni dbać 
wszyscy mieszkańcy.
 W sobotę 4. listopada pani sołtys Teresa Mitka 
wraz z grupą mieszkańców Jeżowa Sudeckiego posadzili 
zakupione rośliny w kilku miejscach przy ulicy Długiej 
oraz na terenie byłego cmentarza niemieckiego 
w miejscu pamięci o byłych mieszkańcach. O to 
upamiętnienie zadbało wcześniej Stowarzyszenie 
Sołectwo Jeżów Sudecki, wykonując utwardzony plac 
i montując tablicę informacyjną. 

Agata Wolak 
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Zabawa Andrzejkowa w Dziwiszowie

 Dnia 18 listopada br. w sali Domu Ludowego 
w Dziwiszowie odbyła się zabawa andrzejkowa dla dzieci. 
Dzieci licznie przybyłe na to spotkanie były oryginalnie 
przebrane. Program był wypełniony dużą ilością atrakcji.  
 Na początku imprezy odbyły się warsztaty zdobienia 
bombek oraz dla mniejszych dzieci malowanie świątecznych 
obrazków. Następnie zorganizowano dla uczestników 
pogadankę na temat „Czysty las”, w którą wpleciona była 
krótka bajka o tym zagadnieniu. Następnie dzieci praktycznie 
pokazały, jak potrafią segregować śmieci i dbać o czyste 

środowisko. Ochotnicza Straż Pożarna w Dziwiszowie 
uatrakcyjniła dzieciom zabawę, przygotowując sprawno-
ściowy tor przeszkód. Na zakończenie zabawy dzieci 
otrzymały od druhów piękne dyplomy. W trakcie spotkania 
Wójt Gminy podarował dzieciom wielką paczkę cukierków, 
a Radny Kazimierz Lewaszkiewicz opaski odblaskowe. Rada 
Sołecka i Sołtys Dziwiszowa oraz zaprzyjaźnieni wolontariu-
sze przygotowali dla wszystkich poczęstunek, a dla dzieci 
prezenty mikołajkowe. 
 Organizatorzy dziękują za tak liczne przybycie i udział 
w zabawie.

 Przewodnicząca Rady Sołeckiej Dziwiszów
 K. Wójcik

Dębowe serce wsi Chrośnica 

 Fundacja Mazelan w Chrośnicy wraz z mieszkańcami 
wsi przygotowała uroczyste sadzenie Dębu Pokoju. W pro-
gramie imprezy znalazły się także prelekcje dotyczące 

symboliki i znaczenia drzew w naszym życiu, a także historia 
dębu pokoju. Nie zabrakło nawet głośnej salwy honorowej 
rekonstruktorów historycznych.
 W centrum wsi - w jego "sercu", w dniu 4 listopada br., 
mieszkańcy Chrośnicy posadzili Dąb Pokoju. Pierwotnie 
w tym miejscu rosły dwa dęby, niestety jeden uległ siłom 
natury. Drugi rośnie w Chrośnicy od 1871. Dąb - (w dniu 
sadzenia miał 20 lat), - pojawił się jako symbol i przesłanie 
pokoju na cały świat. 
 Mieszkańcy Chrośnicy zaprosili na uroczystość 
Wójta Gminy Jeżów Sudecki i przyjaciół z sąsiednich wsi. 
Podczas uroczystości została przedstawiona historia i tradycja 
sadzenia Dębów Pokoju na Dolnym Śląsku. Nie zabrakło 
głośnej salwy honorowej w momencie sadzenia dębu. Dla 
dzieci i młodzieży przygotowano także konkurs plastyczny 
"Dębowe serce wsi". Wszystkie wspaniałe prace zostały 
nagrodzone. 
 Projekt realizowano w ramach konkursu „Małe granty 
dla zrównoważonego rozwoju” przez Stowarzyszenie Ekolo-
giczne EKO - UNIA.

Joanna Wojtko

DZIEŃ  SENIORA  W  PŁOSZCZYNIE

 Jak co roku, w Płoszczynie odbył się ‚,Dzień 
Seniora”, który ma na celu docenić i zwrócić szczególną 
uwagę na najstarszych mieszkańców naszej wsi. W ten 
dzień seniorzy spotykają się w świetlicy wiejskiej przy 
wspólnym stole i akompaniamencie zespołu „Dziwi-

szowianki”. Goście mają okazję do rozmów, wspomnień,  
także dobrej tanecznej zabawy. 
 Dziękujemy wszystkim przybyłym seniorom. 
Wasze zaangażowanie jest bardzo ważnym aspektem 
w życiu naszej wsi.

       
Janina Truchanowicz-Kamińska



14

Dzień Seniora  

 Dnia 21 października 2017 roku w sali Eurore-
gionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich odbyło się 
kolejne  spotkanie seniorów z sołectwa Jeżów Sudecki. 
 Seniorów w liczbie ok. 120 osób  powitał Wójt Gminy 
- Edward Dudek i Sołtys wsi Jeżów Sudecki - Teresa Mitka. 
Spotkanie rozpoczęło się występem dzieci z klasy trzeciej 
Szkoły Podstawowej  w Jeżowie Sudeckim, które zostało 
nagrodzone gromkimi brawami, a seniorzy otrzymali od 
uczniów ręcznie wykonane pamiątki. Po występach wszyscy 
zjedli obiad przygotowany przez Radę Sołecką  oraz  
degustowali ciasta, które zostały upieczone przez mieszkanki 
sołectwa Jeżów Sudecki. 
 Wójt Gminy - Edward Dudek w imieniu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył przyznanymi Medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie pary: Jadwigę i Wło-
dzimierza Czajkowskich, Jadwigę i Witolda Ryżewskich, 
Walentynę i Janusza Siemińskich, Eugenię i Edwarda Filaków. 
Następnie Pani Ewa Nidzgorska - Sekretarz Gminy, 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy - Teresa Karmelita, Sołtys 
wsi - Teresa Mitka złożyły życzenia i gratulacje parom 
małżeńskim z okazji Jubileuszy 50 - lecia pożycia 
małżeńskiego oraz wręczyły dyplomy pamiątkowe, kwiaty 
i kosze słodyczy. Wręczono kwiaty małżeństwu o najdłuż-
szym stażu małżeńskim (72 lata) państwu Stanisławie 
i  Stanisławowi  Smoleń.  

 W podziękowaniu dla organizatorów spotkania na 
ręce pani Sołtys Teresy Mitki  wręczono kwiaty i słodki 
upominek,  a wszyscy Seniorzy gromkimi brawami wyrazili 
zadowolenie i swoje podziękowanie.  
 W części artystycznej wystąpił zespól ludowy 
„Dziwiszowianki”, który zabawiał biesiadników i zachęcał do 
wspólnego śpiewu, zabawy, a muzycznie bawił biesiadników 
do późnych godzin wieczornych zespół muzyczny.  
Jeszcze raz w imieniu wdzięcznych seniorów składamy 
serdeczne podziękowania Pani Sołtys - Teresie Mitce i człon-
kom Rady Sołeckiej   za  przygotowanie spotkania. 
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Pasowanie na ucznia 

 25 października 2017 roku to był wyjątkowy dzień 
dla pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej w Jeżowie 
Sudeckim. W środowy poranek odbyło się pasowanie na 
ucznia. Spora gromadka pierwszoklasistów już od samego 
rana była podekscytowana uroczystością. Każdy zasta-
nawiał się, czy dobrze pamięta wierszyk i czy piosenki 
zaśpiewa bez pomyłek. 
 Gdy nadeszła godzina rozpoczęcia uroczystości, 
przybyli zaproszeni goście, rodzice, dziadkowie, 
rodzeństwo, starsi koledzy i koleżanki oraz nauczyciele. 
Przewodnicząca szkoły powitała wszystkich zebranych 
i zaprosiła do obejrzenia programu przygotowanego przez 
uczniów klasy pierwszej. Dzieci pożegnały zabawki 
z przedszkola, śpiewały, jak będą tropić literki i cyferki 
oraz jak kulturalnie będą się zachowywać, dbać o przy-
rodę. Na zakończenie, po słowach uczniów: "Nie ma się co 
martwić. W szkole będzie "spoko" i "A teraz zbiórka 

pierwszaki! Ananasy i Bączki!", prowadząca uroczystość 
sprawdziła przygotowanie do nauki w szkole pierwsza-
ków, zadając im kilka pytań. Pierwszaczki poprosiły także 
o pasowanie:

"Stoimy tutaj w jednym rzędzie,
Niech tradycji zadość będzie,

Prosimy o pasowanie 
Niech się każdy uczniem stanie".

 Dzieci złożyły uroczyste ślubowanie, a potem pani 
dyrektor Anna Kędzierska dokonała pasowania ogromnym 
ołówkiem. To był symboliczny gest wpisania w poczet 
uczniów. Rodzice, którzy towarzyszyli dzieciom w tym 
ważnym momencie, byli dumni ze swoich pociech. Na 

zakończenie były już tylko same przyjemności, miłe 
niespodzianki od zaproszonych gości, Rady Rodziców, 
rodziców i kolegów.

Sylwia Mackiewicz
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Nagroda Euroregionu Nysa

 Dnia 7 grudnia 
2017 roku w Ośrodku 
kul tury  "Ste inhaus" 
w Bautzen odbyła się 
f ina łowa ga la  tego-
rocznej edycji konkursu 
pod hasłem Nagroda 
Euroregionu Neisse-
Nisa-Nysa 2016/2017. 
Z przyjemnością infor-
mujemy, że zgodnie 
z decyzją konkurso-
wego jury, w kategorii 
instytucjonalnych pod-
miotów partnerskich, 
wyróżnionych „Za naj-
lepszą kooperację trans-

graniczną”, na liście laureatów tego rankingu znalazło się 
aż  sześć podmiotów polskich.
 Zgodnie z regulaminem konkursu specjalną 
kategorią wśród laureatów Nagrody Euroregionu Neisse-
Nisa-Nysa są typowane corocznie przez każdą ze stron 
osobowości nagradzane „za największe osobiste 
zaangażowanie we współpracę transgraniczną”. Ten 
prestiżowy laur, po laudacji wygłoszonej przez 
Dyrektora Biura ERN Andrzeja Jankowskiego, odebrał 
 z rąk trzech prezydentów Euroregionu- Wójt Gminy 
Jeżów Sudecki - Edward Dudek. Ćwierć wieku temu był 

współzałożycielem Stowarzyszenia Gmin Polskich 
Euroregionu Nysa i od tej pory pozostaje jednym 
z praktycznie, działających animatorów idei współpracy 
transgranicznej, w czym kierowana przez niego Gmina 
Jeżów Sudecki wyróżnia się szczególnie wszechstronną 
aktywnością w działalności Euroregionu Nysa we 

współpracy z Gminami Partner-
skimi z Czech i Niemiec. Wójt 
Gminy - Edward Dudek od kilku-
nastu lat na kolejnych konfe-
rencjach krajowych wybierany 
jest do Konwentu ERN, w któ-
rym obecnie sprawuje funkcję 
Skarbnika Euroregionu.
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Nowy samochód dla OSP Jeżów Sudecki 

 Dnia 9 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość 
przekazania nowego średniego samochodu ratowniczo-
gaśniczego MAN TGM 18.340 4x4 dla Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Jeżowie Sudeckim. 
 Samochód z wyposażeniem kosztował 757.594,00 
zł. Zakup został sfinansowany w ramach środków 
otrzymanych z:
- dotacji z Gminy Jeżów Sudecki - 407.947,00 zł;
-dotacji z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 

- 220.647,00 zł;
- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu -  80.000,00 zł;
- dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Dolnośląskiego we Wrocławiu -  39.000,00 zł ;

- dotacji z Nadleśnictwa Lwówek Śląski - 10.000,00 zł, 
która została przeznaczona na zakup wyposażenie w/w 
samochodu.

 Nowy samochód został skarosowany i wypo-
sażony w specjalistyczny sprzęt przez firmę P.U.H. 
MOTO-TRUCK z Kielc. Znajduje się na nim sprzęt 
ratownictwa technicznego, medycznego, wodnego, piły 
spalinowe, szybkie natarcie i maszt oświetleniowy. 
Samochód posiada zbiornik na wodę o pojemności 4500 
litrów i 450 l środka pianotwórczego. Nowy sprzęt to 
wielki krok w kierunku unowocześnienia jednostki. 

 W uroczystości przekazania samochodu brali 
udział przedstawiciele instytucji, które przekazały dotację 
na zakup samochodu, przedstawiciele Gmin Partnerskich,

ciąg dalszy na str. 16
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Czynny:
Poniedziałek             w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek   w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek                        w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek             - 8.00 – 8.30 ,  10.00 – 16.30
Wtorek – Czwartek   - 8.00 – 8.30 ,  10.00 – 15.00
Piątek                        - 8.00 – 8.30,  10.00 – 13.30 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW 

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW W KAŻDY 

PONIEDZIAŁEK 
30 00

15  DO 17

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu  Policji  w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Poniedziałek, wtorek  -  w godz.   9.00 - 11.00  oraz w godz. 16.00 - 18.00
Środa     -  w godz. 16.00 - 19.00
Czwartek   -  w godz.   9.00 - 11.00  oraz w godz. 16.00 - 18.00
          W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji 
                    w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5  tel. 757 526 938, 757 520 150

                     Druk 
sfinansowany 

przez 
Związek Gmin 
Karkonoskich

z którymi straż współpracuje, tj. Gmina Vierkirchen 
i Paseky nad Jizerou. Samochód został poświecony przez 
Kapelana OSP ks. Grzegorza Niwczyka i proboszcza 
parafii Jeżów Sudecki - ks. Andrzeja Szarzyńskiego. 

Ważnym akcentem była obecność pani Poseł RP, 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - 
pani Marzeny Machałek, która pogratulowała zakupu 
i życzyła, aby ten samochód niósł zawsze pomoc 
potrzebującym. 

       Matką chrzestną nowego samochodu została p. Sabina 
Łozińska - Uroda, która nadała mu imię "Lolek" na cześć 
wieloletniego Prezesa - Leonarda Kacperskiego, zasłużo-
nego członka OSP Jeżów Sudecki z prawie 65-letnim 
stażem strażackim, funkcyjnym w strukturach OSP. 
 Na placu został wystawiony również stary 
samochód STAR 244 GBA z 1990 roku, który godnie 
przeszedł na emeryturę. 
 Podczas wystąpień gości zaproszonych były 
składane gratulacje i życzenia, aby ten sprzęt był jak 
najmniej używany, a strażacy wracali zawsze do remizy 
w pełnym składzie. 

 Na zakończenie wszyscy sponsorzy w ramach 
podziękowania otrzymali pamiątkowe dyplomy, maskotki 
- miśki strażackie oraz kwiaty. 
 Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jeżowie Sudeckim serdecznie dziękują za wsparcie 
finansowe w zakupie średniego samochodu MAN TGM 
18.340 4x4 i pomoc w zorganizowaniu uroczystego 
przekazania samochodu.
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http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

