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VIII Karkonoskie Spotkanie Modelarzy Lotniczych 
13 czerwca 2020 r. Jeżów Sudecki

 Już po raz ósmy Euroregionalne Centrum 
Modelarskie w Jeżowie Sudeckim, wspólnie z Gminą 
Jeżów Sudecki i Samorządem Uczniowskim przy 
Zespole Szkół Podstawowych w Jeżowie Sudeckim, było 
organizatorem wspaniałej imprezy modelarskiej. 

 W sobotę 13 czerwca na Górę Szybowcową 
zjechało się ponad sześćdziesięciu modelarzy z całej 
Polski, którzy zaprezentowali wielkie modele szybow-
ców i samolotów m. in. szybowce Lis, Puchacz, Jantar 
czy motoszybowce Bąk oraz samoloty RWD - 5 Wilga 
104, a także samoloty odrzutowe i śmigłowce. Pogoda 

dopisywała, panowała radosna atmosfera wśród 
wszystkich uczestników imprezy. Z ogromnym 
zaciekawieniem patrzono w błękitne niebo, pod którym 
odbywały się pokazy lotów prezentowanych modeli. 
 Na naszym święcie latania nie zabrakło gości, 
przybyli: Wójt Gminy Jeżów Sudecki pan Edward 
Dudek, członek Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego pan 
Artur Smolarek, dyrektor Aeroklubu Jeleniogórskiego 
pan Jacek Musiał. Podczas oficjalnego otwarcia, jak co 
roku, zostały wręczone podziękowania za współpracę 
i na rzecz modelarni w formie statuetek. Przez całe 
spotkanie można było zrobić zakupy na stoisku 
z pamiątkami lotniczymi pana Jarosława Suchockiego 
i uczestniczyć w konkursie plastycznym dla dzieci 
prowadzonym przez Samorząd Uczniowski. 

 Za pomoc w przygotowaniu i przeprowadzeniu 
spotkania modelarzy bardzo serdecznie dziękujemy panu 
Jarosławowi Szparkowskiemu, OSP w Jeżowie 
Sudeckim, przyjaciołom naszej modelarni i państwu 
Miroś. 
 Wszystkim instruktorom modeli szybowców, 
samolotów i śmigłowców dziękujemy za uatrakcyjnienie 
przebiegu imprezy, a gościom za przybycie. Dzięki Wam 
mogliśmy poznać i zobaczyć wiele modeli i podziwiać 
wspaniałe loty. Z roku na rok nasze imprezy cieszą się 
coraz większą frekwencją gości i uczestników.

Władysław Jagiełło
Agata Nidrych

Agnieszka Sowińska
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Sesje Rady Gminy

 XIV Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się 
24 lutego 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. 
Posiedzenie otworzył i prowadził Przewodniczący Rady 
Gminy -Wacław Lesik. W sesji uczestniczyło 15 
Radnych. Czas trwania obrad - od godz. 13.00 do godz. 
16.00. 
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:

 a/ stwierdzenie kworum,
 b/ wybór protokolanta,
 c/ wyłożenie protokołu z XII i XIII Sesji Rady Gminy.

2.Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji 
Rady Gminy w roku 2019.

3.Plany pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok, 
zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 
2020 rok. 

4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
b)w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 

Gminy Jeżów Sudecki,
c)w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we 

Wrocławiu na dofinansowanie Ograniczenia niskiej 
emisji na terenie Gminy Jeżów Sudecki-Etap II,

d)wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany nazwy 
Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski, 

e)programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy 
Jeżów Sudecki,

f) wyodrębnienia funduszu sołeckiego,
g)w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia-schroniskach dla osób bez-
domnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych 
z usługami  opiekuńczymi,

h) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki,

i)określenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Jeżów Sudecki i zagospodarowanie 
tych odpadów,

j)przejęcia obowiązku odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne,

k)terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

l)dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Jeżów 
Sudecki,

m)wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami komunalnymi składanej przez 
właściciela nieruchomości. 

5.Interpelacje i zapytania radnych.

6.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XII i XIII Sesji 
Rady Gminy.
7.Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy. 
Przewodniczący Rady Gminy oraz Przewodniczący 
Komisji Rady Gminy przedłożyli Radzie Gminy 
sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji. 
Następnie Przewodniczący Komisji zaprezentowali 
plany pracy komisji na 2020 rok, plan pracy Komisji 
Rewizyjnej został zatwierdzony przez Radę Gminy 
poprzez wpis do protokołu. 
 Rada w 2019 roku obradowała na 11 sesjach - 12 
posiedzeniach.
Frekwencja Radnych na sesjach:

1. Gawron Krzysztof – 10
2. Kacperski Andrzej – 10
3. Kaczmarczyk Pałucha Lidia - 9
4. Karmelita Teresa – 10
5. Kuczyńska Małgorzata – 12 
6. Wacław Lesik – 10
7. Lewaszkiewicz Kazimierz –12 
8. Łobocka Katarzyna – 12
9. Mazepa Grzegorz - 12
10. Rosół Paweł  - 3
11. Szczepańska Bożena – 12
12. Szućko Leon – 11
13. Ślimakowski Krzysztof -12
14. Tyka Krystyna – 12
15. Tyka Marian – 12

Rada Gminy podjęła 59 uchwał.
 W tym: 7 uchwał - gospodarka nierucho-
mościami, 19 uchwał - dotyczące budżetu gminy, spraw 
podatkowych i opłat, 2 uchwały dot. rozpatrzenia skargi, 
4 uchwały dot. spraw oświatowych, 27 uchwał dot. 
regulaminów, statutów, programów i inne.
 Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła 
projekty uchwał zawarte w porządku obrad. 
W sprawach różnych poruszono następujące tematy:
 Radna Katarzyna Łobocka - poinformowała 
o podjętych rozmowach w sprawie barier energo-
chłonnych w Chrośnicy.
 Radny Paweł Rosół - zgłosił problem z awarią 
lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ulic Szybowco-
wej i Krętej oraz problem z tłuczniem na ulicę Podmiejską.
 Radna Krystyna Tyka - zwróciła się z pytaniem 
w sprawie nowej drogi z Wrzeszczyna w polu z uwagi, iż 
są nawożone śmieci oraz lustra przy ulicy Szkolnej i przy 
ulicy Cichej.
 Radny Krzysztof Gawron - poruszył dwa 
tematy: odnośnie pojemników na szkło i papier, a także 
sprawę lampy na odcinku od wjazdu do Zabobrza przy 
cmentarzu.
 Radna Bożena Szczepańska - zgłoszenie od 
mieszkańców z ulicy Długiej przy budynku poczty 
w sprawie postawienia lustra - wjazd od piekarni oraz 
w sprawie zanieczyszczenia rowu melioracyjnego przy 
ul. Długiej 11 oraz w sprawie uprzątnięcia cieku 
Szumiącej.
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 Sołtys wsi Siedlęcin - zgłosił skargi mieszkań-ców 
z ulicy Topolowej, iż na posesji p. Dziwaka palą 
w piecu śmieci typu plastik.
 Sołtys wsi Czernica p. Ewa Smolnicka - na kiedy 
zostanie uchwalony Regulamin cmentarzy oraz prośba 
o wyczyszczenie rowu wzdłuż drogi w Czernicy.
 Sołtys wsi Chrośnica p. Stanisława Bieniasz- 
zapytanie mieszkańców, kiedy będzie w Chrośnicy sieć 
wodociągowa.
 XV Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki obyła się 
14 kwietnia 2020 roku w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy. W związku z ogłoszonym stanem epidemii na 
obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, biorąc pod uwagę 
bezpie-czeństwo i troskę o zdrowie nas wszystkich oraz 
celem zapewnienia dalszego funkcjonowania Gminy 
Jeżów Sudecki na podstawie art. 15 zzx ust. 1 i ust.2 ustawy 
z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczegól-
nych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzy-
sowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r. poz. 
568), Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 
korespondencyjne w sprawie projektów: 
a) zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Jeżów Sudecki,
c) określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Jeżów Sudecki i zagospodarowania tych 
odpadów,

d) regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych 
w Gminie Jeżów Sudecki,

e) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Jeżowie 
Sudeckim poprzez zmianę adresu siedziby z ul. Długa 
80 na ul. Kręta 27A w Jeżowie Sudeckim,

f) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie 
Jeżów Sudecki na rok szkolny 2019/2020,

g) wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów 
Sudecki.

 Koperty do głosowania korespondencyjnego 
zostały dostarczone Radnym, następnie zostały zebrane do 
urny, która podczas obrad sesji komisyjnie została otwarta. 
Przeliczono koperty i stwierdzono, że w urnie znajdowało 
się 15 kopert. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący 
Rady Gminy przystąpili do otwierania kopert i sprawdzenia 
ważności oddanych głosów na poszczególne projekty 
uchwał, przedłożone Radnym wraz z zawiadomieniem 
o terminie i sposobie odbywania posiedzenia Sesji Rady 
Gminy.
  Pani Skarbnik omówiła projekt ws. zmian 
w budżecie gminy na 2020 rok, pozostałe uchwały zawarte 
w porządku obrad omówił Wójt Gminy. 
Przewodniczący obrad po otwarciu i sprawdzeniu kart do 
głosowania korespondencyjnego, stwierdził ,  że 
15 Radnych zwróciło kopertę, w tym 14 głosów było 
ważnych, jeden głos uznano za nieważny ze względu na 
błąd formalny. 
Pozostałe karty do głosowania korespondencyjnego 
(14 kart) były prawidłowe i przystąpiono do odczytania 
wyników głosowania. Uchwały przekazane do głoso-
wania korespondencyjnego zostały przyjęte przez 
Radnych.
 Posiedzenia sesji zostały zarejestrowane na 
nośnikach audiowizualnych pozwalających na odtwo-
rzenie obrazu i dźwięku. Nagrania znajdują się na stronie 
internetowej Gminy Jeżów Sudecki w zakładce e-sesja oraz 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jeżów Sudecki. 

Redakcja 

MISTRZOSTWA POWIATOWEGO ZRZESZENIA 
LZS JELENIA GÓRA W SZACHACH 
INDYWIDUALNYCH NA 2020 ROK

Siedlęcin 17.06.2020 r.

 W Domu Ludowym w Siedlęcinie odbyły się 
opóźnione Mistrzostwa Powiatu Zrzeszenia LZS 
w szachach indywidualnych. Zawody rozegrano 
w 4 kategoriach wiekowych z zachowaniem reżimu sani-
tarnego. 
           Po zakończeniu gier najlepsi zostali nagrodzeni 
statuetką, medalami oraz dyplomami. Wśród miesz-
kańców naszej gminy sukces osiągnęli w swoich 
kategoriach wiekowych:

I miejsce

Maja Sikora
Franciszek Horczak
Kazimierz Sikora

II miejsce

Aleksandra Hamkało
Michał Sikora
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III miejsce

Aleksandra Guzowska
Zbigniew Sos

W turnieju udział wzięło: 58 zawodniczek i zawodników, 
4 organizatorów oraz 5 osób towarzyszących
- razem 67 uczestników.

Najlepsi uczestnicy turnieju otrzymali:  statuetki, 
pierwsze trójki - medale, pierwsze szóstki - dyplomy 
pamiątkowe. Turniej odbywał się w sali Domu 
Ludowego w Siedlęcinie. Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali ciepły posiłek.

 Turniej dofinansowano ze środków Powiatu 
Jeleniogórskiego.
 
Organizatorzy turnieju

-    Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze
-    GLKS Jeżów Sudecki w Jeżowie Sudeckim
-    Rada Sołecka w Siedlęcinie

                                          Gratulujemy Wszystkim 
Uczestnikom !!!

Nauka zdalna w czasie epidemii koronawirusa

 Ze względu na epidemię koronawirusa w Polsce, 
od dnia 12 marca 2020r. zostały zawieszone zajęcia 
dydaktyczne w szkołach podstawowych, w tym 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jeżowie Sudeckim 
(12 i 13 marca br. były jeszcze prowadzone zajęcia 
opiekuńcze). Była to decyzja Ministra Edukacji 
Narodowej, podyktowana troską o bezpieczeństwo 
i zdrowie uczniów, rodziców i nauczycieli. W tym czasie 
nauczyciele przesyłali uczniom materiały powtórkowe 
i uzupełniające wiedzę z poszczególnych przedmiotów 
lub edukacji. W ZSP w Jeżowie Sudeckim odbywało się 
to za pośrednictwem dziennika elektronicznego, pocztę 
elektroniczną i strony internetowej szkoły.
 Dnia 25 marca br. weszło w życie Rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
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systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 
530, 564, 657, 781 i 872 z późniejszymi zmianami), które 
dokładniej wskazało, jak ma wyglądać nauka w czasie 
zagrożenia epidemicznego. 
 Dyrekcja szkoły we współpracy z nauczycielami 
ustalała tygodniowy zakres treści nauczania do zreali-
zowania w poszczególnych klasach. Pod uwagę wzięto 
równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych 
dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania 
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 
łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów 
i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze 
specyfiki zajęć. Ustalono również sposoby monitorowa-
nia postępów uczniów oraz weryfikacji wiedzy i umieję-
tności. Można tu wymienić np. wysyłanie zdjęć, nagrań 
audiowizualnych, maili, wiadomości poprzez dziennik 
elektroniczny, konsultacje na komunikatorach społe-
cznościowych (Skype, WhatsApp, Facebook), rozmowy 
telefoniczne, czy też testy i quizy online. Część 
nauczycieli zdecydowała o prowadzeniu lekcji online na 
platformie zoom. 
 Na stronie internetowej szkoły (www.zsjs.edu.pl) 
powstała specjalna zakładka "Zdalne nauczanie", stąd 
uczniowie mogli pobrać scenariusze zajęć na każdy 
dzień. Dyrekcja i nauczyciele zachęcali uczniów, by 
pamiętali o swoim bezpieczeństwie i unikali miejsc, 
gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, 
centra handlowe), przekazywali informacje z Mini-
sterstwa Zdrowia na temat zapobiegania rozprzestrze-
niania się koronawirusa, pouczali, że przerwa 
w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni 
wolnych od nauki oraz rekomendowali materiały 
edukacyjne. Rodzice zostali wezwani do tego, aby 
zadbać o bezpieczeństwo zdrowotne swoich dzieci oraz 
aby motywować ich do samodzielnej nauki w czasie, gdy 
nie ma lekcji w szkole, a także rygorystycznie 
przestrzegać w domu zasad higieny i czystości 
pomieszczeń, śledzić na bieżąco komunikaty Głównego 
Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra 
Edukacji Narodowej o sytuacji epidemiologicznej 
w kraju i informacje przesyłane przez dyrektora szkoły. 
Rodzice zostali również poinformowani o możliwości 
uzyskania zasiłku opiekuńczego (na dziecko do 8 roku 
życia). W związku z epidemią koronawirusa w ZS-P 
w Jeżowie Sudeckim został wprowadzony zakaz wstępu 
na teren szkoły, przedszkola i obiektów sportowych 
(place zabaw, Orlik) osób niebędących pracownikami 
oraz wystosowano komunikat do interesantów, aby 
wszystkie sprawy były zgłaszane drogę telefoniczną lub 
elektroniczną. 
 Wprowadzenie zdalnego nauczania oznaczało 
zmianę sposobu organizacji nauki i pracy. Była to 
sytuacja nowa dla wszystkich, zarówno dyrekcji, 
nauczycieli, uczniów czy rodziców. Duża część nauczy-

cieli musiała podszkolić się w technikach pracy na 
odległość (było to głównie samokształcenie, ale także 
szkolenia online czy webinaria). Uczniowie musieli 
wykazać się większą niż zazwyczaj odpowiedzialnością 
za własną naukę oraz systematycznością i wytrwałością. 
Rodzice musieli przeorganizować życie rodzinne tak, 
aby znaleźć w nim czas na pracę, ale i na pomoc dzieciom 
w nauce, aby je motywować lub nadzorować (zwłaszcza 
w młodszych klasach szkolnych). 
 W związku z utrzymywaniem się zachorowani na 
COVID-19 na stałym poziomie i zmniejszeniem liczby 
przypadków śmiertelnych, 18 maja br. MEN przywróciło 
możliwość (za zgodą rodziców) prowadzenia bezpo-
średnich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania rozwoju, posiadających 
orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wycho-
wawczych, dzieci lub z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego. Z takiej możliwości skorzystało 
kilkoro uczniów w ZSP w Jeżowie Sudeckim. Od 25 maja 
br. przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 
uczniów klas I-III szkół podstawowych, jak również 
możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły dla 
uczniów klas ósmych ze wszystkich przedmiotów. Od 
1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas uzyskali 
możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich 
przedmiotów na terenie szkoły oraz z biblioteki szkolnej. 
Wymiar tych konsultacji został uzależniony od potrzeb 
ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje miały dla 
uczniów charakter dobrowolny. Warto wspomnieć, że 
pobyt ucznia i nauczyciela na terenie szkoły wiązał się 
z koniecznością zasłonięcia ust i nosa, dezynfekcją rąk 
(założeniem rękawiczek jednorazowych) oraz utrzy-
mywaniem 2 metrowych odstępów. W takich też 
warunkach odbył się egzamin ósmoklasisty (16-18 
czerwca br.). Merytorycznie nie różnił się od tych z lat 
ubiegłych, ale organizacyjnie musiał zostać dostosowany 
do nowych wymogów sanitarnych.
 Czas edukacji zdalnej z pewnością nie był łatwy, 
zarówno dla dyrekcji, nauczycieli, uczniów i ich 
rodziców. Na każdym z tych podmiotów wymusił 
zmianę; nauczycieli - zmianę dotychczasowych metod 
i technik nauczania; u uczniów - zmianę stylu uczenia się; 
rodzicach - zmianę organizacji życia rodzinnego. Zmiany 
nie przyszły nam łatwo, ale dzięki nim jesteśmy 
mądrzejsi, silniejsi, lepiej zorganizowani i bardziej 
odpowiedzialni. Wszyscy pracowaliśmy "na wysokich 
obrotach". Czas wakacji pozwoli nam wszystkim 
zmienić punkt odniesienia do dotychczasowych 
obowiązków i ograniczeń, to pozwoli na regenerację sił 
do nowych wyzwań. Liczymy, że w nowym roku 
szkolnym spotkamy się w murach szkoły i edukacja 
kontynuowana będzie w tradycyjny sposób. Tego 
wszyscy sobie życzymy. 

Joanna Słabicka
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Szkolne Zawody Sportowe On-line

 W czasie, gdy życie sportowe z powodu pandemii 
zamarło, uczniowie Szkoły Podstawowej w Siedlęcinie 
mieli możliwość rywalizacji z rówieśnikami. Nauczyciel 
wychowania fizycznego wymyślił Mistrzostwa Szkoły 
On-line w różnych konkurencjach sportowo - rekreacyj-
nych. Do czerwca odbyły się zawody w:
ź Skokach przez skakankę.
ź Żonglerce piłką nożną.
ź Podbijaniu piłeczki do tenisa stołowego rakietką.
ź Kręceniu hula hop.
 Do każdej konkurencji był opracowany 
szczegółowy regulamin umieszczany na stronach 
internetowej i facebooku szkoły. Każdy uczestnik 
nagrywał swoją próbę zgodnie z wymaganiami oraz 
przesyłał do organizatora. Filmiki przesyłali również 
rodzice, którzy rywalizowali w domu ze swoimi dziećmi.

ź Najlepsi w każdej konkurencji otrzymali :
ź Dyplomy.
ź Medale.
ź Nagrody rzeczowe.
Zwycięzcami Mistrzostw szkoły On-line byli wszyscy 
startujący uczniowie, a do najlepszych należeli:
Skoki przez skakankę:
Kacper Żegota,
Wiktoria Żegota,
Malwina Trytek.

Żonglerka piłką:
Mieszko Trytek,
Kacper Żegota,
Jakub Smolarek.
Podbijanie piłeczki do tenisa stołowego:
Aleksandra Hamkało,
Joanna Borowiec,
Jakub Turkiewicz,

Kręcenie hula hop:
Wiktoria Żegota,
Florian Marszałek,
Sebastian Skoneczny,
Mieszko Trytek,
Oliwia Ługowska,
Kalina Trytek,
Malwina Trytek,
Oliwia Pasieka.

Serdecznie gratuluję wszystkim uczniom oraz 
rodzicom, którzy wzięli udział w rywalizacji on-line.
 

Andrzej Zaremba
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DZIEŃ KOBIET W CHROŚNICY  W świetlicy wiejskiej w Chrośnicy Dzień Kobiet 
odbył się 07.03.2020r. 
 Pan Dariusz-członek Rady Sołeckiej wręczył 
każdej przybyłej Pani różyczkę i złożył życzenia. Pani 
Lucyna wraz z Panią Stanisławą przygotowały piękny 
stół przybrany serwetkowymi kwiatami. Każdy przyniósł 
coś pysznego do degustacji.
 Pani Halina wraz z córką przygotowały kalam-
bury. Ci, którym udało się odgadnąć hasło, otrzymali 
atrakcyjne nagrody. Po kalamburach odbyły się trzy 
konkurencje sportowe, które również były nagradzane. 
Po zmaganiach sportowych wszyscy chętnie ruszyli do 
tańca. Oprawę muzyczną przygotowała Pani Lucyna. 
Najbardziej wytrwali bawili się aż do późnych godzin.
Rada Sołecka dziękuje bardzo sponsorowi nagród firmie 
"Jelenia-Plast".
 

 Katarzyna Łobocka

VII Gminny Turniej Piłki Siatkowej Par 
o Puchar Prezesa Gminnego Ludowego Klubu 

Sportowego " Jeżów Sudecki" 
Siedlęcin - 19.06.2020 r.

 W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 
w Siedlęcinie odbył się gminny turniej dwójek 

siatkarskich o puchar prezesa GLKS Jeżów Sudecki. 
Zawody były zwieńczeniem spotkań z siatkówką, które 
od września ubiegłego roku, w ramach "otwartych zajęć 
dla mieszkańców Siedlęcina", prowadził nauczyciel wf 
p.Andrzej Zaremba. Zawody można było przeprowadzić 
w związku ze zmianami w przepisach dotyczących 
pandemii koronawirusa. 
 Po zaciętej grze i wspaniałej zabawie najlepsze 
pary otrzymały puchary ufundowane przez prezesa 
GLKS. Zwycięzcami zostali:

I miejsce Tomasz Sikora i Jarosław Rzymek
II miejsce Tomasz Piasecki i Dariusz Piasecki
III miejsce Michał Sikora i Kamil Jankowiak

 Mieszkańcy gminy biorący udział w otwartych 
zajęciach z siatkówką serdecznie dziękują Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Jeżowie Sudeckim za możliwość uczestnictwa 
w powyższym projekcie.

 Andrzej Zaremba 
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Konkurs "  Lotnisko koło mojego domu”

 Podczas pandemii koronawirusa zajęcia 
w pracowni modelarskiej dla dzieci i młodzieży nie 

odbywały się od marca, i tak 
będzie do końca wakacji. Aby 
ten czas umilić, Euroregio-
nalne Centrum Modelarskie 
ogłosiło konkurs plastyczny 
dla dzieci i młodzieży pt. 
"Lotnisko koło  mojego 
domu." Nadesłano 11 prac 
z: Trzebnicy, Piły, Bielawy, 
Szczawna Zdrój, przedszkole 
"Jarzębinki" z Mieroszowa, 
Jeleniej Góry i okolic. 

Wszystkie prace są bardzo interesujące i trudno było 
wytypować zwycięzcę, dlatego Zarząd Stowarzyszenia 
podjął decyzję aby wyróżnić wszystkie prace. Podczas 

spotkania modelarskiego w dniu 13 czerwca br. został 
przeprowadzony konkurs plastyczny pod w/w tytułem. 
Wzięło w nim udział 10 uczestników. Bardzo dziękujemy 
wszystkim za udział w naszym konkursie, na pewno 
będziemy powtarzać konkursy i zapraszamy wszystkich 

miłośników lotnictwa, modelarstwa do wzięcia w nich 
udziału. Lista uczestników konkursów i galeria prac.

 

-  Bartosz Chojak
-  Julia Pawlak
-  Kacper Franusiak
-  Olymphia Krawczyk
-  Jan Miroś
-  Jakub Miroś
-  Natalia Warnicka
-  Przedszkole "Jarzębinki" w Mieroszowie
-  Artur Sowiński
-  Katarzyna Janiak
-  Mateusz Radomiak
-  Dominik Zieliński
-  Kacper Wysocki
-  Wojciech Wisła
-  Patryk Biernatowski
-  Eryka Cieżniak
-  Julia Nidrych.
Nagrody dla uczestników wyślemy pocztą.

 

Z lotniczym pozdrowieniem 
Władysław Jagiełło
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VII Grand Prix Tenisa Stołowego 
Dzieci i Młodzieży Gminy Jeżów Sudecki

  Grand Prix Dzieci i Młodzieży w Tenisie 
Stołowym jest całorocznym cyklem turniejów 
odbywających się w dni wolne od zajęć szkolnych. 
Miejscem rywalizacji była hala sportowa w Jeżowie 
Sudeckim. Zawodnicy podzieleni są na 3 kategorie 
wiekowe: kl. IV i młodsi, kl. V-VI i kl. VII-VIII. 
W tegorocznym cyklu odbyło się 7 turniejów, z których 
najsłabszy nie był liczony. Zgodnie z regulaminem 
najlepsze piątki w każdej kategorii otrzymały puchary, 
dyplomy i nagrody rzeczowe. Turniej finałowy został 
rozegrany 20.06.2020 r.
 W końcowej klasyfikacji całego Grand Prix najlepiej 
wypadli:

I miejsce

Kalina Trytek - Siedlęcin
Michał Demiańczuk - Jeżów Sudecki
Malwina Trytek - Siedlęcin
Kacper Żegota - Siedlęcin
Oliwia Kowal - Płoszczyna
Igor Piotrowski - Jeżów Sudecki

II miejsce

Emilia Szućko - Płoszczyna
Mieszko Trytek
Nikola Droździk - Jeżów Sudecki

Maciej Grodzki - Jeżów Sudecki
Joanna Borowiec - Siedlęcin
Nikodem Demiańczuk - Jeżów Sudecki

III miejsce

Małgorzata Wekłyk - Siedlęcin
Krystian Tomoń - Siedlęcin
Marta Trojak - Jeżów Sudecki
Fabian Ługowski - Siedlęcin
Aleksandra Hamkało - Siedlęcin

Kornel Droździk - Jeżów Sudecki

 Gratulujemy wszystkim uczestnikom !!!
 
 

Andrzej Zaremba
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TŁUSTY  CZWARTEK  W  CHROŚNICY

 W tłusty czwartek, 20.02.2020r. wszyscy chętni 
zebrali się w świetlicy, przynosząc różne smakołyki. Na 
pięknie udekorowanym stole znalazły się chrusty, pączki, 
oponki, śledzie, sałatki i inne frykasy. Pani Lucyna 
zadbała o oprawę muzyczną imprezy. Przy muzyce 
i pogawędkach miło spędziliśmy popołudnie.

                                                                                        
Katarzyna Łobocka

DZIEŃ DZIECKA W CHROŚNICY

 W tym roku Dzień Dziecka odbył się nietypowo. 
Ponieważ nie mogliśmy zrobić imprezy sportowej, Pani 
Joanna Wojtko zaproponowała, aby dla dzieci 
przygotować paczki. Rada Sołecka ufundowała dla 
każdego dziecka poniżej VII klasy szkoły podstawowej 
mieszkającego w Chrośnicy, paczkę ze słodyczami. 
Członek Rady Sołeckiej wraz z Panią Radną rozwieźli 
paczki w sobotę, jeszcze przed Dniem Dziecka, składając 
każdemu życzenia od Rady Sołeckiej w Chrośnicy.

 Katarzyna Łobocka
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Bezpieczna praca 
ze szkodliwymi czynnikami chemicznymi 
stosowanymi w gospodarstwie rolnym.

(il. Bezpieczna praca z chemicznymi środkami ochrony roślin, KRUS 2006)

 Jednym z wielu źródeł zagrożenia wypad-
kowego na wsi, są niebezpieczne czynniki 
chemiczne używane w gospodarstwach rolnych.
 Najbardziej niebezpiecznymi środkami 
chemicznymi w gospodarstwie rolnym, są środki 
ochrony roślin (zaklasyfikowane do najwyższej 
grupy zagrożenia) i paliwa. Zagrożenie występuje na 
każdym etapie kontaktu ze środkami chemicznymi, 
od magazynowania poprzez używanie i utylizację 
resztek, włącznie z postępowaniem z pustymi 
opakowaniami.
 Praca ze środkami ochrony roślin należy do 
czynności niebezpiecznych, dlatego podczas jej 
wykonywania wymagana jest duża ostrożność 
i staranność, których brak może powodować 
zagrożenie dla zdrowia i życia. Środki ochrony roślin 
należy przechowywać w wydzielonym pomiesz-
czeniu znajdującym się w miejscu niedostępnym dla 
osób nieupoważnionych najlepiej poza budynkiem 
mieszkalnym i inwentarskim. Pomieszczenie 
powinno być zamykane na klucz i oznakowane. 
Należy pamiętać, aby wszystkie środki chemiczne 
były przechowywane w oryginalnych (fabrycznych) 
szczelnie zamkniętych i opatrzonych czytelną 
etykietą opakowaniach, a uszkodzone opakowania 
trzeba zastąpić nowymi również oznakowanymi 
etykietą.
 Przed przystąpieniem do pracy ze środkami 
ochrony roślin zawsze należy dokładnie przeczytać 
instrukcje stosowania i postępować zgodnie 
z zaleceniami w niej zawartymi.

 Podczas pracy z chemicznymi środkami 
ochrony roślin należy stosować się do poniższych 
zaleceń:

ź nosić odzież ochronną (kombinezon ochronny, 
rękawice, okulary, maskę),

ź nie wolno jeść, pić i palić,
ź nie wolno pić alkoholu (również w przeddzień 

i po zakończeniu pracy),
ź  nie wolno mieszać przygotowanego płynu 

rękami,
ź zachować ostrożność podczas napełniania 

opryskiwacza,
ź nie wolno rozcieńczać środków ochrony roślin, 

napełniać opryskiwaczy, czyścić sprzętu i odzieży 
ochronnej w pomieszczeniach, w których 
znajdują się artykuły spożywcze lub pasze, 
a także w pobliżu zbiorników wodnych,

ź  stosować tylko sprzęt sprawny technicznie.

Po zakończonej pracy należy:

ź   dokładnie umyć sprzęt wykorzystywany do 
pracy ze środkami ochrony roślin,

ź  resztki środków ochrony roślin oraz puste 
opakowania traktować jako niebezpieczne 
odpady i w odpowiedni sposób je zabezpieczyć,

ź odzież ochronną wyprać z użyciem środków 
piorących (nie prać z innymi ubraniami)

ź buty, rękawice, okulary najlepiej umyć wodą 
z mydłem,

ź  dokładnie wymyć całe ciało dużą ilością ciepłej 
wody z mydłem i wypłukać twarz.

 Rolniku czytaj etykiety, stosuj wymagane 
środki bezpieczeństwa nigdy nie przelewaj i nie 
przesypuj środków ochrony roślin do opakowań po 
artykułach spożywczych – jest to niedopuszczalne, 
ponieważ w ten sposób sprowadzasz niebez-
pieczeństwo na siebie i domowników, a szczególnie 
dzieci.

Opracowała:
Jadwiga Jadwińska

Starszy Inspektor PT KRUS
w Jeleniej Górze

Źródło:  
www.krus.gov.pl 
www.pip.gov.pl

http://www.krus.gov.pl
http://www.pip.gov.pl
http://www.pip.gov.pl
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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 – 16.15
Wtorek – Czwartek   - 8.00 – 8.30,   10.00 – 14.30
Piątek                        - 8.00 –8.30,   10.00 – 13.00

Drogi Czytelniku
gdy nasz Biuletyn
będzie przeczytany
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  
Środa     -  w godz. 16.00 - 19.00 - DYŻUR DZIELNICOWEGO GMINY JEŻÓW SUDECKI

Czwartek   -  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

XXX- lecie Samorządu Terytorialnego

 Dnia 27 maja 2020 roku obchodziliśmy 
XXX-lecie Samorządu Terytorialnego. W związku 
z zaistniałą sytuacją związaną z wystąpieniem 
epidemii nie było możliwości przeprowadzenia 
uroczystych obchodów tego dnia.
Z inicjatywy Radnego Kazimierza Lewaszkiewicza, 
który jest Radnym Rady Gminy od 1990 roku, na 
pętli autobusowej w Dziwiszowie posadzono 
symboliczne drzewo - czerwony klon, który będzie 
upamiętniał rocznicę, tak ważnego jubileuszu.

 Posadzenie drzewa odbyło się przy udziale 
Radnego Kazimierza Lewaszkiewicza i Wójta 
Gminy Edwarda Dudka oraz byłych Radnych Rady 
Gminy p. Eulalii Biardzkiej i p. Małgorzaty Gurazdy.

 Inicjatywa Radnego w rocznicę powstania 
Samorządu Terytorialnego jest dla nas wszystkich 
samorządowców symbolem pracy na rzecz 
społeczności lokalnej.
Składamy podziękowanie za wieloletnią pracę oraz 
pomysł i realizację zamierzenia.

Redakcja 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

PRZYJMUJE 
INTERESANTÓW 

W SPRAWACH SKARG 
I WNIOSKÓW W KAŻDY 

PONIEDZIAŁEK 
30 00

15  DO 17

http://www.facebook.com/Szafazksiazkami

