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pracownik do spraw edukacji  ekologicznej  Światowy Dzień Ziemi 
Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Zespole Szkół w Jeżowie Sudeckim
Oddział Jelenia Góra, Pan Tadeusz Łozowski - 
Nadleśniczy Nadleśnictwa Lwówek Śląski, Pan Ryszard 
Wach  - Sekretarz Gminy  Jeżów Sudecki.

W dniu 20 kwietnia 2012 roku w Zespole Szkół 
Na wstępie Pani Dyrektor Anna Kędzierska przywitała 

w Jeżowie Sudeckim odbyły się uroczyste obchody 
wszystkich przybyłych gości i uczestników oraz 

Światowego Dnia Ziemi. Celem imprezy było pro-
uroczyście otworzyła obchody Światowego Dnia Ziemi 
w naszej szkole, a uczennice naszej szkoły przedstawiły 
informacje dotyczące tradycji obchodów Światowego 
Dnia Ziemi w Polsce i na świecie.

pagowanie wśród uczniów ekologicznego stylu życia, 
kształtowanie odpowiedzialności za środowisko, 
wyrabianie nawyku zdrowej rywalizacji i umiejętności 
pracy w grupie w sposób twórczy. W trakcie imprezy uczniowie obejrzeli wspaniałe 

Uczestnikami obchodów byli: dyrekcja, nau- prezentacje multimedialne przedstawiające przyrodę 
czyciele oraz uczniowie klas I-VI ze Szkoły Podsta- dwóch parków krajobrazowych naszej okolicy: Parku 
wowej w Jeżowie Sudeckim. Swoją obecnością Krajobrazowego Doliny Bobru i Rudawskiego Parku 

Krajobrazowego zaprezentowane przez Panią Małgo-
rzatę Pierożyńską z DZPK. Zobaczyli także film 
dotyczący segregacji odpadów.

zaszczycili naszą uroczystość zaproszeni goście Pani 
Agata Wolak - vice Prezes Zarządu Stowarzyszenie 
Sołectwo Jeżów Sudecki, Pani Teresa Mitka - Sołtys 
Jeżowa Sudeckiego, Pani Małgorzata Pierożyńska - 



 Ostatecznie wyłoniono zwycięzców konkursu:
I miejsce i tytuł EKOKLASY   zdobyła klasa I
II miejsce i tytuł EKOKLASY   zdobyła klasa III
III miejsce i tytuł EKOKLASY  zdobyła klasa VI.

Wszyscy uczniowie biorący udział w kon-
kursie otrzymali wspaniałe nagrody dzięki uprzej-
mości naszych sponsorów Nadleśnictwu Lwówek 
Śląski i Stowarzyszeniu Sołectwo Jeżów Sudecki, 
którym pragniemy w tym miejscu gorąco podziękować 
za pomoc w organizacji naszej imprezy.

Przeprowadzony został również między-
klasowy konkurs ekologiczny "EKO z klasą", podczas 
którego uczniowie rywalizowali o tytuł EKOKLASY.  
Mieli oni możliwość sprawdzenia się w wielu konku-
rencjach. Segregowali odpady do odpowiednich 
pojemników, przygotowywali reklamę ekologiczną 
zachęcającą do u działu w akcji zbiórki puszek 
aluminiowych, przygotowywali plakaty ekologiczne, 
prezentowali inscenizację ekologiczną i pokaz mody 
ekologicznej, rozwiązywali hasła krzyżówki i zagadki 
ekologiczne, a także dopingowali swoją drużynę. Na zakończenie wszyscy mogli podziwiać 

Jury, w skład którego weszli zaproszeni goście, inscenizację teatralną przygotowaną przez uczniów 
pod przewodnictwem Pani Wicedyrektor Renaty Koła Ekologiczno-Artystycznego pod tytułem 
Sobańskiej-Puk miało ogromne trudności, aby wyłonić "Zbłąkane dusze, czyli rzecz o recyklingu", która była 
zwycięzców poszczególnych konkurencji ze względu świetnym podsumowaniem całego przedsięwzięcia. 
na wyrównany poziom prezentowany przez drużyny.

Joanna Miszczak - Grondowy

ozdobne kwitnące wiosną (m.in.migdałowce: Maj w ogrodzie 
trójklapowy i karłowy, porzeczki: złotą i krwistą, 
tawuły: Thunberga, wczesną, śliwolistną, popielatą) Maj to dla miło-
oraz zasilamy je nawozami wieloskładnikowymi (na śników ogrodów 
przykład Azofoska, Fructus) bądź kompostem. miesiąc intensyw-

Aby drzewa owocowe owocowały każdego nych prac. W maju 
roku, pod koniec miesiąca należy oberwać część przypadają  tzw.  
zawiązków owoców (jest to tzw. przerzedzanie zimni ogrodnicy 
zawiązków) - usuwamy najmniejsze, słabo wykształ-(12-14 maja) - po 
cone, uszkodzone i z plamami. nich w naszym kli-

Ściółkujemy korą sosnową drzewa i krzewy macie nie powinny 
(grubość warstwy powinna wynosić co najmniej 5 cm), już  występować 
szczególnie świeżo posadzone oraz słabo i płytko przymrozki i można wysadzać do gruntu rośliny 
korzeniące się (np. lilaki, róże, magnolie, różane-wrażliwe na chłody. 
czniki, azalie, wrzosy, wrzośce). Korę rozkładamy na Drzewa i krzewy 
dobrze podlaną ziemię. Warto pamiętać, aby Możemy sadzić drzewa i krzewy, ale tylko te, 
różanecznikom i azaliom usunąć przekwitłe kwiato-które wcześniej były uprawiane w pojemnikach. Przed 
stany. Wrzośce po zakończeniu kwitnienia przyci-posadzeniem rośliny należy obficie podlać, aby bryła 
namy, aby rośliny bardziej się zagęściły. korzeniowa nie rozpadła się przy wyjmowaniu. 

Lilakom pospolitym (bzom) wycinamy pędy Najlepiej sadzić w dni pochmurne. Po posadzeniu nie 
z przekwitłymi kwiatostanami. Lilakom i różom można zapomnieć o podlaniu. Maj to najlepsza pora 
usuwamy odrosty podkładki, na której była szczepiona sadzenia roślin iglastych oraz azalii i rododendronów. 
odmiana szlachetna. Jeśli tego nie zrobimy podkładki Niestety na sadzenie roślin z odkrytymi korzeniami 
utworzą zarośla i zagłuszą szlachetną część krzewu. jest już za późno. 

Po przekwitnięciu prześwietlamy krzewy 
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04-06.05 Szybowcowe zawody z pasażerem na 
gapę 

Góra Szybowcowa 
Jeżów Sudecki 

Aeroklub Jeleniogórski Powiat 
Jeleniogórski 

05-06.05 II Najazd Wikingów i Słowian na 
Wieżę Książęcą w Siedlęcinie

Wieża Książęca w 
Siedlęcinie 

Fundacja Zamku Chudów 

6.05 Spotkanie z Seniorami Siedlęcina i z 
Gmin Partnerskich

Sala Domu Ludowego w 
Siedlęcinie

Rada Sołecka, Stowarzyszenie 
„Nasz Siedlęcin” Urząd Gminy

09.05 Dzień Zwycięstwa Szkoła Podstawowa 

w Siedlęcinie

Szkoła Podstawowa 
w Siedlęcinie

12.05 Mistrzostwa Gminy w streeballu Boisko „Orlik” Jeżów 
Sudecki

GLKS Jeżów Sudecki

13.05 Zawody rowerowe Family Cap Łysa Góra Dziwiszów SNiSKS Aesculap 

14.05 Gminne Biegi Przełajowe Szkół 
Podstawowych klas IV-VI

Siedlęcin GLKS Jeżów Sudecki

18-20.05 Dni Jeżowa Sudeckiego Szkoła, Boisko sportowe 
w Jeżowie Sudeckim 
(Szczegóły na plakatach)

Stowarzyszenia „Sołectwo 
Jeżów Sudecki” LKS „Lotnik”, 
Samorząd wsi, OSP

18.05 Koncert polskiej piosenki Sala Domu Ludowego Zespół Szkół w Jeżowie 
Sudeckim

19.05 VIII Euroregionalne Forum Straży 
Pożarnych 

Paseky nad Jizerou Gmina Paseky nad Jizerou

SDH Paseky n/Jzerou

19.05 Noc Muzeów Wieża Książęca w 
Siedlęcinie

Fundacja Zamku Chudów

20.05 Dzień Seniora Świetlica Wiejska w 
Płoszczynie

Samorząd wsi

21-31.05 Europejski Zlot Szybowców 
Zabytkowych 

Góra Szybowcowa 
Jeżów Sudecki 

Aeroklub Jeleniogórski

Gmina Jeżów Sudecki 

23.05 Konkurs recytatorski klas 0-III Szkoła Podstawowa Zespół Szkół w Jeżowie 
Sudeckim

26.05 Dzień Seniora Świetlica wiejska 
Chrośnica

Rada Sołecka sołectwa 
Chrośnica i Janówek 

26-27.05 Majówka na Górze Szybowcowej Góra Szybowcowa 
Jeżów Sudecki 

Aeroklub Jeleniogórski

27.05 Zawody rowerowe „Łysogórski” Łysa Góra Dziwiszów SNiSKS Aesculap 

28.05 Dzień Matki i Dzień Rodziny Sala Domu Ludowego w 
Siedlęcinie

Szkoła Podstawowa 
w Siedlęcinie i Rada Rodziców

Kalendarz imprez na maj i czerwiec
w Gminie Jeżów Sudecki
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01.06 Dzień Dziecka Sala Domu Ludowego w 
Siedlęcinie

Rada Sołecka, R R Szkoly 
Podstawowej w Siedlęcinie

05.06 Gminne Sztafetowe Biegi Przełajowe 
Szkół Podstawowych klas I-VI

Czernica GLKS Jeżów Sudecki

06.06 Festiwal nauki Gimnazjum Zespół Szkół w Jeżowie 
Sudeckim

09.06 Czasówka Szybowcowa-Górska Jeżów Sudecki – Góra 
Szybowcowa

Karkonoskie Stowarzyszenie 
Cyklistów Jelenia Góra

08-10.06 II  Obóz Młodzieżowych Drużyn 
Strażackich, Turniej Piłki Nożnej 
”Orlik 2012”

Jeżów Sudecki Gmina Jeżów Sudecki,

OSP Jeżów Sudecki

09.06 Bajkowa Wieża –spotkanie z polskimi 
bajkami

Wieża Książęca w 
Siedlęcinie

Gmina Jeżów Sudecki

Stowarzyszenie „Wieża 

Książęca w Siedlęcinie”

16.06 Dzień Seniora Szkoła Podstawowa w 
Czernicy 

Samorząd wsi, Szkoła 
Podstawowa

23.06 Piknik przywitanie lata Parking przy Domu 
Ludowym

Rada Sołecka, Stowarzyszenie 
„Nasz Siedlęcin”, OSP

23.06 Muzyczna Noc Kupały - koncert 
bluesowy

Góra Szybowcowa Jeżów 
Sudecki 

Aeroklub Jeleniogórski

Powiat Jeleniogórski 

24.06 Zawody rowerowe „Łysogórski” Łysa Góra Dziwiszów SNiSKS Aesculap 

30.06 Przywitanie lata-spotkanie 
mieszkańców

Świetlica wiejska w 
Płoszczynie

Samorząd wsi 

dnia 14 kwietnia 2012 roku w Sali Domu Ludowego Podziękowania
w Dziwiszowie, którego celem było zdobycie środków 
finansowych na leczenie w Chinach naszej córki Klaudii Dla Pana Kazimierza, pomysłodawcy i głów-
Kwiecińskiej. nego organizatora balu charytatywnego, który odbył się 

Składamy gorące podziękowania wszystkim 
osobom, które pomagały w organizacji: pani Danusi, 
która dekorowała sale, paniom, które gotowały i piekły 
ciasta, zepołowi "BARTEZ", osobom, które sprzątały 
sale przed jak i po balu, piekarni "Łomnica", firmie 
RAG-POL, oraz wszystkim uczestnikom i ofiaro-
dawcom, którzy brali udział w licytacjach.

Dzięki Państwa pomocy i zaangażowaniu na 
pewno zbliżymy się do zdobycia kwoty potrzebnej na 
wyjazd Klaudii do Chin, a co za tym idzie do tego, aby 
Klaudia miała szansę na poprawę widzenia.

Wdzięczni rodzice Klaudii-
Ewelina i Grzegorz Kwiecińscy.
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11.00 - przejazd na Górę Szybowcową w Jeżowie Euroregionalne Spotkanie Młodzieżowych 
Sudeckim,Drużyn Pożarniczych
12.00 - przejazd do Jeleniej Góry - zwiedzanie 
jednostki Państwowej Straży Pożarnej,

Pod takim tytułem będzie realizowany projekt, 
14.00 - pożegnanie i wyjazd uczestników  do domu.

który Gmina Jeżów Sudecki złożyła za pośrednictwem  
W turnieju piłkarskim wezmą udział Młodzieżowe 

Euroregionu Nysa do Europejskiego Funduszu 
Drużyny Pożarnicze OSP z gmin partnerskich: Jeżów 

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Sudecki, Vierkirchen i Paseky nad Jizerou. 

Operacyjnego Współpracy Transgranicznej  Polska - 
        Spotkanie zbliży mieszkańców gmin partnerskich, 

Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa". Partnerem 
wpłynie na lepsze poznawanie się młodzieży, turniej  

projektu jest  niemiecka gmina partnerska Vierkirchen.
piłki nożnej jest najlepszą metodą na integracje 

W dniach 8-10 czerwca 2012 roku zostanie zrea-
najmłodszych mieszkańców gmin partnerskich, 

lizowane działanie - Euroregionalne spotkanie 
ponieważ zasady gry są wszystkim znane, a tym samym 

młodzieżowych drużyn pożarniczych z Gmin Jeżów 
łatwo pokonuje się barierę językową, co będzie 

Sudecki i Vierkirchen. 
owocowało w kolejnych działaniach realizowanych 

Program spotkania:
przez Gminy Partnerskie. Zwiedzanie remizy Państwo-

8.06.2012 rok
wej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze przybliży mło-

17.00 - przyjazd uczestników do Jeżowa Sudeckiego, 
dzieży pracę strażaków, ich wyposażenie i zasady 

rozbicie obozowiska, przywitanie i otwarcie obozu, 
utrzymywania stanu gotowości bojowej zawodowych 

ustalenie kolejności działań, kolacja, gry i zabawy 
strażaków. Ochotnicy z Niemiec i Czech zwiedzą 

poznawczo - integracyjne.
Wieżę Rycerską w Siedlęcinie oraz Górę Szybowcową  

22.00 - cisza nocna
w Jeżowie Sudeckim. Obozowisko zostanie rozbite na 

9.06.2012 rok
terenie zespołu boisk sportowych "Orlik" w Jeżowie 

9.00  - śniadanie 
Sudeckim, a uczestnicy będą zakwaterowani w namio-

10.00 - przejazd do Książęcej Wieży Mieszkalnej 
tach.

w Siedlęcinie, zwiedzanie wieży, wspólne zabawy,
Budżet projektu wynosi -  2.740,50 euro, z tego 

13.00 - obiad, 
85% to dofinansowanie  ze środków Europejskiego 

14.00 - przejazd do Jeżowa Sudeckiego, 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10% ze środków 

15.00 - turniej piłkarski, 
budżetu państwa, a pozostała kwota 5% 

18.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie nagród,
z budżetu gminy.

18.30 - kolacja połączona z ogniskiem integracyjnym,
 

22.00 - cisza nocna, 
Koordynator Projektu 

10.06.2012 rok
Bożena Matuszewska

9.00 - śniadanie,
10.00 - zwijanie obozowiska,

EUROREGION NEISSE-NISA-NYSA

I miejsce        ZS Jeżów SudeckiSukces nauczycieli 
II miejsce       GZS Janowice Wielkiew drużynowym turnieju tenisa stołowego
III miejsce      Zespół Szkół Technicznych "Mechanik”

W dniu 3.03.2012 w  sali przy ul. Leśnej 
w Zespole Szkół Licealnych i Usługowych został 
rozegrany turniej tenisa stołowego dla nauczycieli, 
administracji  i obsługi placówek oświatowych .
Turniej organizowany jest w ramach LIGI MOS-u dla 
pracowników oświaty a walka toczy się o tytuł naj-
bardziej usportowionej placówki oświatowej. W tur-
nieju udział wzięło 8 drużyn. 

Naszą gminę reprezentowali nauczyciele wf  
Zbigniew Sos i Andrzej Zaremba, którzy po wygraniu 
meczy w swojej grupie, półfinału i finału zajęli 

Redakcja 
I miejsce.
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robiły rysunki, tworzyły biżuterię z makaronu SPRAWOZDANIE Z PÓŁZIMOWISKA 
,malowały i ozdabiały pudełka ,robiły laurki dla babci W CHROŚNICY
i dziadka. Każdego dnia odbywały się też rozgrywki 
sportowe: tory przeszkód, mecz tenisa stołowego, 

 W tym roku półzimowisko w Chrośnicy 
rzuty do celu różnymi przyborami, układanie budowli 

prowadzone było od 16.01.2012r. do 27.01.2012r. 
na czas.

Dzieci miały zajęcia od godz.8.00 do godz.13.00.
 Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy 

 
półzimowiska podnosili świadomość dotyczącą 
przyczyn sięgania po nikotynę, alkohol i środki 
zmieniające świadomość oraz uzależnień od nich. 
Poznawali skalę ryzyka związanego z paleniem 
papierosów, piciem alkoholu i podejmowaniem prób 
z narkotykami. Uczyli się też umiejętności obrony 
przed uzależnieniami, ćwiczyli zachowania aserty-

Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem. Po 
śniadaniu dzieci przystępowały do zajęć plasty-
cznych: malowały szklanki farbami do szkła, farbami 
żelowymi na folii, robiły wydzieranki, lepiły z gliny, 

wne, propagowaliśmy zdrowy styl życia bez nałogów 
i uzależnień.
 Dzieci piekły przepyszne ciasteczka. Uczestnicy 
półzimowiska rozkoszowali się też zestawem happy 
meal z McDonalda.
 Zadowolone dzieciaczki wraz z opiekunami dziękują 
p.E. Dudkowi, p.A.Karmelicie, p I. Raczyńskiemu, 
p.O.Pawlak i firmie McDonald’s.

Katarzyna Łobocka

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wroc-Nagroda Wojewody Dolnośląskiego 
ławiu. Sołtys Roku' 2011

Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin został 
G r a t u l u j e m y  laureatem nagrody Wojewody "Sołtys roku '2011". 

panu Marianowi Tyce Nasza Gmina wytypowała do nagrody Wojewody 
tak ważnego wyróż-dwoje sołtysów panią Filipinę Pominkiewicz - sołtysa 
nienia, życząc, aby wsi Płoszczyna oraz pana Mariana Tykę - sołtysa wsi 
wszystkie zamierzenia, Siedlęcin. Samorządy z województwa zgłosiły do 
marzenia spełniały się konkursu łącznie 88 sołtysów. Z okazji Dnia Sołtysa, 
i przynosiły radość który przypada na dzień 11 marca Wojewoda wspólnie 
i satysfakcję ze spra-z komitetem organizacyjnym obchodów przyznał 
w o w a n i a  u r z ę d u  tytuły "Sołtysa Roku'2011.
Sołtysa.Z wielką radością przyjęliśmy wiadomość, że 

tym tytułem został wyróżniony Pan Marian Tyka, a Pani 
Redakcja Filipina Pominkiewicz otrzymała dyplom uznania.

Uroczystość odbyła się w dniu 12 marca 2012 
roku w ramach Forum Sołtysów w Sali Kolumnowej 
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K O M U N I K A T 
Z MISTRZOSTW  POWIATOWEGO ZRZESZENIA 

LZS JELENIA GÓRA  W SZACHACH 
INDYWIDUALNYCH  NA  2012 ROK

Siedlęcin 04.03.2012 r.
=====================================
KOMISJA SĘDZIOWSKA:

Sędzia główny:              - Andrzej Zaremba
Kierownik zawodów  - Adam Rodziewicz
Sekretarz zawodów  - Piotr Rostkowski 

WYNIKI TURNIEJU
Juniorki młodsze
1. Rozum Natalia Czernica 7,0 pkt.

Seniorki2. Sikora Maja             Siedlęcin 5,5   "
 1. Czarnecka Urszula Janowice Wielkie3. Lichosik Justyna            Janowice Wielkie 4,0   "

4.Berej Sandra                         Siedlęcin 4,0   "
S e n i o r z y 5.Sobucka Marta Siedlęcin 3,5   "
1.SikoraKazimierz Siedlęcin             4,0 pkt.6. Wesołowska Zuzanna Siedlęcin 2,5   "
2.Myślicki Piotr Janowice Wielkie 4,0   "7. Lichosik Karolina      Janowice Wielkie    1,0   "
3. Sos Zbigniew Siedlęcin 4,0   "8. Czarnecka Izabela      Janowice Wielkie  0,5   "
4. Waleryk Adam Czernica                      2,0   "
5. Fluder Robert Siedlęcin             1,0   "
6. Waleryk Marcin Czernica                      0,0   "

Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali: pier-
wsze trójki - medale, pierwsze czwórki - dyplomy 
pamiątkowe. Turniej odbywał się w sali Domu 
Ludowego w Siedlęcinie. Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali wyżywienie (kiełbaski na gorąco) oraz 
gorące napoje.

Turniej dofinansowano ze środków Starostwa 
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Organizatorzy turnieju
-  

Juniorzy młodsi
  1. Wójcicki Szymon Janowice Wielkie 7,0 pkt.

                2.Fornal Bartek Siedlęcin 6,0   "
3. Kuźmiński Dominik Siedlęcin 5,0   "
4.Rzepka Dawid Siedlęcin 4,0   "
5. Bukraba Klaudiusz             Siedlęcin 3,0   "
6. Garliński Eliasz                       Siedlęcin         2,0    "
7.Berej Mateusz Siedlęcin 1,0   "
8.Dusznik Filip Siedlęcin 1,0   "
9.Murzyn Oskar Siedlęcin 0,0   "

Juniorki
1. Rozum Aleksandra Czernica 1,0 pkt.
2.Dolińska Noëlla Janowice Wielkie         0,0  "

 Juniorzy
1. Smektała Mateusz    Janowice Wielkie 3,0 pkt.
2.Smektała  Dawid   Janowice Wlk. 2,0   "
3. Wildemann Patrick   Janowice Wlk. 1,0   "

Andrzej Zaremba4. Mackiewicz Michal   Dziwiszów              0,0  ’’

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
-  GLKS "Jeżów Sudecki w Jeżowie Sudeckim
-  Rada Sołecka w Siedlęcinie
-  LZS Siedlęcin
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który zostanie rozegrany pomiędzy młodzieżowymi Ogłoszenie   "ORLIK”
drużynami OSP z Gmin: Vierkirchen, Jeżów Sudecki 
i Paseky nad Jzerou w dniu 9 czerwca 2012 roku Gmina Jeżów Sudecki w porozumieniu 
o godzinie 15.00. z Dyrektorem Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim 

Spotkanie organizowane jest w ramach informuje, że w dniach 8.06.2012 roku od godz. 15.00 
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej do 10.06.2012 roku do godz. 15.00 kompleks boisk 
Polska - Saksonia 2007-2013 w Euroregionie Nysa.sportowych "Orlik" w Jeżowie Sudeckim zostaje 
Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.zarezerwowany na Spotkanie Młodzieżowych Drużyn 

Pożarniczych z Gmin Jeżów Sudecki, Vierkirchen 
Koordynator Bożena Matuszewskai Paseky nad Jizerou. 

Zapraszamy mieszkańców na Turniej piłkarski, 

I Policji z Jeleniej Góry, Szkół z:  Siedlęcina,  Czernicy,   Informacja 
Jeżowa Sudeckiego, Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Jeżowie Sudeckim,  Prokuratury Dnia 19 marca 2012 roku w siedzibie Urzędu 
Rejonowej, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Gminy w Jeżowie Sudeckim odbyło się pierwsze 
z Jeleniej Góry, Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw 
Problemów Alkoholowych Jeżów Sudecki.  Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Przedmiotem spotkania były sprawy organi-     Zebranie otworzył i powitał wszystkich Wójt Gminy 
zacyjne związane z funkcjonowaniem Zespołu.Jeżów Sudecki - Pan Edward Dudek, który podkreślił, 

Członkowie Zespołu przyjęli regulamin działa-iż Zespół Interdyscyplinarny jest jednym z elementów 
nia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i doko-budowania lokalnych systemów przeciwdziałania 
nali wyboru składu Zespołu:przemocy w rodzinie. 
1. Przewodniczący Zespołu - Beata Dreszer - pedagog Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordy-
szkolny w Szkole Podstawowej w Czernicy,nowanie działań podmiotów, których przedstawiciele 
2.Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Zuzanna wchodzą w skład Zespołu, diagnozowanie problemu 

Jędruch - dyrektor ze  Szkoły Podstawowej przemocy w rodzinie, podejmowanie działań 
w Siedlęcinie i kurator sądowy,w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, 
3.Sekretarz Zespołu - Elżbieta Werstak - pracownik mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, 
socjalny z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
w Jeżowie Sudeckimprzemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji 

Wszyscy zgromadzeni na posiedzeniu pot-o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 
wierdzili chęć i gotowość współpracy w ramach pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań 
działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania w stosunku do osób stosujących przemoc .
przemocy w rodzinie w gminie Jeżów Sudecki.     W spotkaniu uczestniczyli  przedstawicieli z nastę-

pujących instytucji : Urzędu Gminy Jeżów Sudecki, 
Elżbieta WerstakGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisariatu 

Kozyra - 

Wieżę Książęcą w Siedlęcinie" Odbędę się walki, Wieża Książęca w Siedlęcinie zaprasza
pokaz rzemiosł oraz zabawy plebejskie, do których 
zapraszamy również publiczność.W wieży książęcej w Siedlęcinie w sezonach 

A 19 maja tradycyjnie przyłączamy się do letnich odbywa się wiele ciekawych wydarzeń.W tym 
ogólnopolskiej akcji "Noc Muzeów". roku jako pierwsi gościli u nas Wojowie Ślężańscy, 
Nocne zwiedzanie rozpoczynamy o godz. 21.00 w blas-którzy „przegonili” ostatecznie zimę. Działo się to
kach świec. Zwiedzanie uświetni zespół taneczny  24-25 marca br. Wojowie utopili marzannę w Bobrze, 
Hakat, a przed wieżą odbędzie się pokaz tańca oznajmiając wszem i wobec, że wiosna już objęła 

irlandzkiego. W tle panowanie nad naszą piękna okolicą. Od tego 
us łyszymy muzykę momentu rozpoczęliśmy nowy sezon imprez. 
w wykonaniu zespołu W kwietniu otworzyliśmy nasz punkt 
Cornu Cervi z Kopańca. gastronomiczny "Gołębnik", w którym proponujemy 
O kolejnych imprezach ciepłe posiłki, lody, napoje gorące i "chłodzące"
informować będziemy Przed nami długi weekend majowy. Już 3 maja 
w następnych nume-o godz. 16.00 odbędzie się u nas wernisaż malarstwa 
rach.pani Sabiny Malanowskiej.

W dniach 5-6 maja zapraszamy na imprezę 
Agnieszka Ogonowska historyczną pt. "II najazd Wikingów i Słowian na 
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wpadł, i nie minął rok od śmierci  pierwszej żony jak na  Cudowne źródło w Borowym Jarze
ślubnym kobiercu po raz drugi stanął. Jego pożycie 
małżeńskie znowuż nie trwało zbyt długo, gdyż w pół Na podstawie książki: 
roku po ślubie żona jego zachorowała na tę samą Ivo Łaborewicz - Legendy i podania Jeleniej Góry
tajemniczą chorobę i po kilku dniach zmarła. Podobnie 
jak poprzednio żałoba nie trwała zbyt długo i nie W dalekiej przeszłości, gdy na ziemiach tych 
upłynęły nawet trzy miesiące jak ponownie do ołtarza mieszkali rycerze i nie było w pobliżu jeszcze 
powędrował. Historia po niespełna roku znowu się większych osad, zdarzyła się ta oto historia. 
powtórzyła.W pobliskim Siedlęcinie mieszkał rycerz, 

Trwałoby to jeszcze zapewne wiele lat, gdyby którego imienia już nikt nie pamięta. Był właścicielem 
sługa rycerza księciu o tajemniczych chorobach nie okolicznych włości, a i budowanym jeleniogórskim 
doniósł. Książę zawezwał go i przed sąd postawił zamkiem na polecenie księcia zarządzał. Wiódł on 
w celu wyjaśnienia śmierci jego trzech żon. Zebrało się 
wówczas wielu gapiów oczekujących na wyjaśnienia. 
Rycerz oznajmił, że swe żony otruł za to, że wierności 
małżeńskiej nie dochowały. Zdziwiło to wielu, a i sam 
książę uwierzyć w to nie mógł. Zadano więc rycerzowi 
to samo pytanie trzykrotnie, a on za każdym razem 
udzielał tej samej odpowiedzi. 

Gdy rycerz odpowiadał po raz trzeci, z tłumu 
wynurzyła się biała dama w towarzystwie trzech 
kobiet. Pobladł on, gdy je zobaczył, nawet głos mu 
lekko drgnął. Kobietami tymi bowiem były jego żony, 
nie żadne tam duchy, lecz prawdziwe istoty ludzkie. 
Dama poprosiła wszystkich, żeby z nią się udali do 
Borowego Jaru, tam gdzie znane wszystkim źródełko 
ze skał tryskało. Gdy już na miejsce doszli, nalała do 
kubka trochę wody i pierwszej z kobiet dała się napić, 

hulaszczy tryb życia, niejeden wieczór w karczmie mówiąc przy tym: "Kto wody tej się napije, a wierności 
spędziwszy. Jednak największą słabość do kobiet miał. małżeńskiej nie dotrzymał umrze wnet." Uczyniła to 
Nie było w okolicy żadnej, której by uwieść nie samo druga i trzecia żona, każda z nich jednak przy 
próbował. życiu pozostała. Przyszła kolej na rycerza i nim się 

Żywot taki skończył się wraz z jego ożenkiem - zorientował kubek mu podsunęli. Honor rycerski nie 
tak przynajmniej się wszystkim wydawało. Tuż po pozwalał jemu na niewypicie tej wody, więc wziął i pić 
ślubie z żoną spędzał wiele chwil, jednak nie trwało to zaczął. Już przy pierwszym łyku poczuł palenie 

w gardle i padł nieżywy na trawę.
Zebrani ludzie oczy ze zdziwienia przetarli, nim 

się jednak zorientowali, co się stało, kobiet owych już 
nie było, a rycerz u stóp ich martwy leżał. Od pory 
tamtej nikt w Jeleniej Górze o zdradach małżeńskich 
już nie myślał i w wierności żył.

długo. Nie minęły trzy miesiące jak na tajemniczą 
chorobę zachorowała i po kilku dniach zmarła. Żaden 
medyk nie mógł pomóc ani też rozpoznać owej dziwnej 
choroby. Rycerz nie chodził jednak długo w żałobie, już 
po kilku tygodniach wrócił do swego dawnego stylu Redakcja
życia. Tym razem jednak szybciej w sidła kobiece 
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Paweł Sondaj reprezentujący Nadleśnictwo Lwówek Zebraliśmy ponad 20 tysięcy litrów śmieci 
Śląski - dzięki niemu otrzymaliśmy worki na śmieci 
 i rękawice ogrodowe. Należy wspomnieć, że udział Zaledwie parę godzin wystarczyło, żeby zebrać 
wzięli również mieszkańcy Siedlęcina, jak i kilka osób ponad 20 tysięcy litrów śmieci, to około 170 worków 

120 litrowych. Śmieci zalegały na odcinku cztero- 
kilometrowym pomiędzy mostem w Siedlęcinie, 
a Elektrownią Wodną we Wrzeszczynie. W sobotę 
14 kwietnia pomimo wcześniejszej złej pogody 
zorganizowaliśmy akcję pod tytułem "Wielkie 

z Jeleniej Góry przyjechało pomóc w sprzątaniu. 
Podziękowania składamy panu Danielowi Michorczy-
kowi z Siedlęcina za nieodpłatne wypożyczenie łódki, 
przy pomocy, której można było zebrać śmieci z miejsc 
niedostępnych z brzegu. Akcja rozpoczęła się ok. 

sprzątanie brzegów rzeki Bóbr". Na pomysł godziny 10:30. Na miejscu spotkania na terenie Wieży 
posprzątania rzeki wpadł pan Michał Staniszewski. Książęcej zebrało się około 100 osób. Po krótkiej 
Dzięki redakcji naszsiedlęcin.pl plan wszedł w życie. odprawie i podzieleniu się na 4 grupy ruszyliśmy na 
W akcję zaangażowało się wiele osób, jak i instytucji wyznaczone odcinki. Na zakończenie wielkiego 
takich, jak: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki sprzątania na terenie Wieży Książęcej odbyło się 
Komunalnej z Jeleniej Góry, które zaoferowało swoją wspólne pieczenie kiełbasek na ognisku. Pieczywo 
pomoc poprzez nieodpłatne przekazanie worków na 
śmieci i ich wywiezienie, członkowie Polskiego 
Związku Wędkarskiego z koła Grodzkiego i koła 
Energetyk, które jest opiekunem tej wody. Swoją 
pomoc zaoferowała również Ochotnicza Straż Pożarna 
z Siedlęcina, jak i Szkoła Podstawowa im. Polskich 
Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie, która 
wspólnie z dziećmi pomagała sprzątać rzekę, opiekę 

i kiełbaski ufundowali: Nadleśnictwo Lwówek Śląski, 
Straż Pożarna z Siedlęcina, Rada Sołecka wsi Siedlęcin 
oraz członkowie koła wędkarskiego Energetyk. Pan 
Paweł Sondaj podarował dzieciom różne gadżety 
w postaci planów lekcji ze zwierzętami, zakładek do 
książek i książeczek o lasach państwowych. 
Przedstawiciel koła wędkarskiego Grodzkie pan 
Michał Staniszewski  przekazał dzieciom naklejki, 
słodycze i książki o wędkarstwie.nad nimi sprawowali rodzice, jak i również Dyrektor 
Wszystkim serdecznie dziękujemy i obiecujemy ze Szkoły pani Zuzanna Kozyra - Jędruch i nauczyciel 
następnym razem akcja będzie bardziej medialna.pani Małgorzata Rybakowska. Swoją obecnością 

również zaszczycił Sołtys Siedlęcina pan Marian Tyka, 
Marcin Kondrasktóry wspólnie z dziećmi zbierał śmieci zalegające 

brzegi. W akcję włączył się Leśniczy z Siedlęcina pan 



w "Mechaniku" w Jeleniej Górze "X Powiatowy Gimnazjaliści w „Mechaniku”
Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogo-
wego i Postępowaniu w Sytuacjach Zagrożeń  Uczniowie Publicznego Gimnazjum 

w Jeżowie Sudeckim uczestniczyli w konkursach, 
które propagują bezpieczeństwo ruchu drogowego 
oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. 
12 kwietnia 2012r. w Jeleniej Górze w "Mechaniku" 
odbyły się eliminacje konkursu 

Kryzysowych - Mechanik 2012". Konkurs składał się 
z kilku zadań (testu, jazdy rowerem po torze, 
miasteczka ruchu drogowego, zwijania węża, 
udzielania pierwszej pomocy i przewożenia wody). 
Nasza drużyna ( Michał Mackiewicz) 
zajęła V miejsce spośród 13 drużyn uczestniczących

„Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” w którym nasi 
 w zmaganiach.

uczniowie (Katarzyna Jamróz, Igor Młynarczyk, 
Micha ł  Mack iewicz )  za j ę l i  I I I  mie j sce .  

Sylwia Mackiewicz
W piątek 20 kwietnia 2012r. zorganizowano również 

rejonowe 

Igor Młynarczyk, 
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Zrobiło się bardzo kolorowo i wiosennie. Grupy Najmłodsi witają wiosnę
prezentowały swoje plakaty, śpiewały piosenki oraz 
recytowały wiersze. 

Dnia 21 marca 2012r. uczniowie klas I - III 
i oddziałów przedszkolnych ze Szkoły Podstawowej w 
Jeżowie Sudeckim powitały nadejście wiosny. Od 
samego rana klasy mieniły się zielenią ubiorów. 
Trwały przygotowania do prezentacji programu 
artystycznego oraz wykonywano plakaty o tematyce 
wiosennej. Wszyscy uczniowie wraz wychowaw-
czyniami zebrali się w małej sali gimnastycznej. 

I tak jak w piosence "Nie śpijcie kiedy 
wiosna", powitaliśmy wiosnę radośnie z uśmiechem 
i zabawą.  Chociaż,  jak to "w marcu jak w garncu", 
cytując słowa wspomnianej piosenki, wiosna - "To 
słońcem błyśnie, to deszczem pryśnie to śniegiem 
sypnie, to wiatrem świśnie. Nie śpijcie, kiedy wiosna. 
Nie śpijcie, kiedy wiosna.

Sylwia Mackiewicz
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Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki

e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl

tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257
Czynny od poniedziałku do piątku

w godzinach 7.30 - 15.30
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 15.00

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW 

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW W KAŻDY 

PIĄTEK OD GODZINY 
14.00 DO 15.30

„Cudze chwalicie swojego nie znacie” 
Najwyższe wzniesienie wsi Jeżów Sudecki będące Ciekawe miejsca w gminie Jeżów Sudecki
dawniej miejsce intensywnych prac górniczych. A od 
prawie 90 lat właśnie stąd startują szybowce, które 
wykorzystują znakomite warunki nośne (tzw. fala 
karkonoska) wznosząc się nad Kotliną Jeleniogórską. 
Góra Szybowcowa to również bardzo popularny punkt 
widokowy na całe pasmo Karkonoszy oraz Jelenią 
Górę. Na szczycie znajduje się restauracja, pokoje 
gościnne oraz Ośrodek Szkoleniowy Aeroklubu 
Jeleniogórskiego.

Łysa Góra 707 m n.p.m.

Na zboczu jednego z najwyższych szczytów 
Gór Kaczawskich Łysej Góry znajduje się Mikrostacja 
Sportów Zimowych i Letnich oferująca szereg atrakcji 
turystycznych o każdej porze roku. Położona 10 km od 
Jeleniej Góry Mikrostacja dysponuje najlepszymi 
trasami narciarskimi w okolicy. Rozległe grzbiety, 
dobrze utrzymane szlaki piesze, rowerowe i konne 
stwarzają idealne warunki do uprawiania aktywnej 

Mieszkalna Wieża Książęca w Siedlęcinie
turystyki.

Gotycka budowla stanowiąca jeden z najcenniejszych 
zabytków tego typu w Europie Środkowej. Została 
wzniesiona w latach 1312-1346. W drugiej połowie 
XIX wieku w wieży odsłonięte zostały malowidła 
pochodzące z okresu fundacji (XIV). Wykonano je w 
technice al secco, a przedstawiają tematykę religijną 
oraz świecką: rycersko-romansową. Obiekt jest 
udostępniany do zwiedzania, okresowo odbywają się w 
nim wystawy, oraz turnieje rycerskie.

Redakcja

Góra Szybowcowa 561 m  n.p.m.


