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ANALIZA ZASOBÓW 
Zasoby – wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi i związanego z nią obszaru, które mogą być 
wykorzystane obecnie bądź w przyszłości w realizacji publicznych bądź prywatnych przedsięwzięć 
odnowy wsi. Zwrócić uwagę na elementy specyficzne i rzadkie (wyróżniające wieś). Opracowanie: 
Ryszard Wilczyński 

 

 
Rodzaj zasobu 

 
Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś 

dysponuje 

Znaczenie  
zasobu 

M
a

łe
 

D
u

że
 

W
y

ró
ż

n
ia

ją
ce

 

Przyrodniczy 

walory krajobrazu, rzeźby terenu - Góry Kaczawskie (Góra Szybowcowa, 
Stromiec, Srebrna) 
- Widok na pasmo Rudaw Janowickich, 
Karkonoszy, Gór Izerskich, naturalne łąki  
i pola. 

  x 

stan środowiska - środowisko czyste  x  

walory klimatu - powstawanie fali wznoszącej, która sprzyja 
rozwojowi szybownictwa 
- klimat  górski z wpływem atlantyckim. 

x   

walory szaty roślinnej - rośliny pod ochroną (dziewięćsił  
bezłodygowy, wawrzynek wilczełyko, 
storczyki) 
- lasy liściaste i mieszane 
- mchy, porosty, grzyby,  rośliny będące 
pożywieniem dla ptaków 

x   

cenne przyrodniczo obszary lub obiekty - położenie w otulinie Parku Krajobrazowego 
Doliny Bobru 

  x 

świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) - duża ilość ptactwa  (dzięcioł szary, jeżyk, 
rudzik, sarny, dziki, borsuki, zające) 

x   

wody powierzchniowe (cieki, rzeki, stawy) - potok Szumiąca, stawy rybne.  x  

wody podziemne - studnie głębinowe (nasze ujęcie zaopatruje 
kilka wsi w wodę pitną) 

 x  

gleby - gleby klasy III, IV, V i VI x   

kopaliny baryt, piaskowiec, złoto, srebro    

walory geotechniczne     

Kulturowy 

walory architektury  
 

- wieś łańcuchowa, wielodrożna z 
widocznym chaosem architektonicznym w 
części zachowana stara zabudowa 
poniemiecka 
- Dom Gwarków 
- Zakłady Szybowcowe, hangary na Górze 
Szybowcowej. 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej publicznej - linia kolejowa (stacja), poczta, Ośrodek 
Zdrowia, Zespół Szkół, komunikacja 
zbiorowa MZK i PKS 

 x  

walory przestrzeni wiejskiej prywatnej Sklepy, apteka, hurtownie, restauracje    

zabytki i pamiątki historyczne - kościół św. Michała  II połowa XVI w. 
- Dom Gwarków poczatek XVII w. 

 x  
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- Krzyż Kozacki – 1813r. 
- Krzyż i Pomnik Pamięci Narodowej  

osobliwości kulturowe Indywidualni artyści, rzeźbiarze, witrażyści, 
wikliniarstwo, hafciarki 

 x  

miejsca, osoby i przedmioty kultu -Kościół św. Michała Archanioła i św. 
Stanisława Biskupa 
- pomnik (krzyż) pamięci narodowej 
- przydrożne kapliczki (przy „Dom Ludowy”) 
oraz krzyże. 

 x  

święta, odpusty, pielgrzymki - dni Jeżowa (w maju) – trzydniowa impreza 
- festyn Parafialny – czerwiec 
- jarmarki świąteczne 
- zlot starych szybowców 
- piknik modelarski 
- dzień kobiet 
-dzień seniora 
-dożynki 

 x  

tradycje, obrzędy, gwara - wyznanie katolickie i związane z tym 
tradycje 
-wieloletnie tradycje lotnicze, szybowcowe  
i modelarskie. 
- dożynki 
- bal mikołajkowy dla dzieci 
- imprezy taneczne 
-dzień seniora 

 x  

legendy, podania i fakty historyczne - pomimo bliskości i historycznego związku z 
Jelenią Górą, Jeżów zachował autonomię 
- istnienie tradycji turystycznych i 
gastronimicznych 
- drugie w Europie miejsce – rozwój 
szybownictwa 

 x 

 
 
 
 

x 

przekazy literackie Kronika Jeżowa Sudeckiego – Grunau wydana 
na 700 lecie miejscowości. 

   

ważne postacie i przekazy historyczne - Barbara Maciąg – zdobywczyni diamentów 
w szybownictwie, Stanisław Błasiak - pilot 

  x 

specyficzne nazwy     

specyficzne potrawy - miody sudeckie 
- pierogi parafialne 

  x 

dawne zawody - pszczelarze  x  

zespoły artystyczne, twórcy - rzeżbiarze, witraże, wikliniarstwo 
-chór szkolny 

 x  

Obiekty i tereny 

działki pod zabudowę mieszkaniową liczne    

działki pod domy letniskowe     

działki pod zakłady usługowe i przemysł - działka przy Górze Szybowcowej 
- działka po dawnym poligonie przy ul. 
Leśnej 

 x  

pustostany mieszkaniowe -pustostany (prywatne)   x 

pustostany poprzemysłowe - budynki po hurtowni Budoprojektu  x  

tradycyjne nie użytkowane obiekty 
gospodarskie (stodoły, spichlerze, kuźnie, 
młyny, itp.) 

Stara kuźnia, Dom Gwarków, budynek po 
remizie, stary basen p.poż, skwer przy Domu 
Gwarków 

 x  

Infrastruktura społeczna 

place publicznych spotkań, festynów Boisko sportowe Klubu Lotnik, Kompleks 
Boisk Sportowych -Orlik, plac przy krzyżu  

  x 
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pamięci, szybowisko, Euroregionalne 
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. 

sale spotkań, świetlice, kluby - Euroregionalne Centrum Spotkań Gmin 
Partnerskich 
- salka parafialna 

 
 
 

x 
x 

miejsca uprawiania sportu - boisko sportowe 
- orlik 
- hala sportowa 
- hala wspinaczkowa 
- szybowisko 

  x 

miejsca rekreacji - plac zabaw 
- szlaki rowerowe 
-kompleks boisk sportowych „Orlik” 
-hala sportowa 
-sala gimnastyczna przy Zespole Szkół  

 x  

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne - geocaching 
- trasy rowerowe 

 x  

szkoły Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim   x 

przedszkola     

biblioteki Gminna Biblioteka  x  

placówki opieki społecznej GOPS  x  

placówki służby zdrowia Ośrodek Zdrowia, apteka  x  

Infrastruktura techniczna 

wodociąg Gminny wodociąg  x  

kanalizacja Tak  x  

drogi (nawierzchnia, oznakowanie 
oświetlenie) 

- droga powiatowa, oświetlona 
- drogi gminne asfaltowe i gruntowe, 
częściowo oświetlone 

 x  

chodniki, parkingi - chodnik przy drodze powiatowej 
- parking  przy:  kościołach,  Urzędzie Gminy, 
Euroregionalnym centrum (…), ośrodku , hali 
sportowej, boiskach sportowych , ośrodku 
zdrowia 

 x  

przystanki - 5 przystanków MZK 
- 2 przystanki PKS 
- 1 kolejowy 

 x  

sieć telefoniczna i dostępność internetu Dostępny  x  

telefonia komórkowa Dostępna  x  

inne     

Gospodarka, rolnictwo 

Miejsca pracy (gdzie, ile? )  
-firmy transportowe,  
- jednostki publiczne, Zakład Szybowcowy 
Puris (hurtownia elektryczna), Meble Marut, 
mikro przedsiębiorstwa (zakł. usługowe), 
prywatne gosp. rolne i agroturystyczne 

 x  

znane firmy produkcyjne i zakłady 
usługowe. i ich produkty 

Zakład Szybowcowy, Fabryka mebli Marut, 
Fragaria, Kabet 
 

  x 

gastronomia Dom Weselny – LOT,  Restauracja   „Heksa”, 
pizzeria 

 x  

miejsca noclegowe Gospodarstwo agroturystyczne – ok. 100 
miejsc noclegowych 

  x 

gospodarstwa rolne Gospodarstwo Ekologiczne -- certyfikowane   x 
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-gospodarstwa rolne  

x 
uprawy hodowle - zboża 

- ziemniaki 
- warzywa 
- hodowla krów i bydła mięsnego 

x   

możliwe do wykorzystania odpady 
produkcyjne 

 
   

zasoby odnawialnych energii - instalacje solarne i geotermalne - 
indywidualne 

x   

Środki finansowe i pozyskiwanie funduszy 

środki udostępniane przez gminę - środki z budżetu przeznaczone dla Rad 
Sołeckich, otwarte konkursy na realizację 
zadań. 

 x  

środki wypracowywane - środki od sponsorów,  zbiórki publiczne, 
cegiełki, loterie fantowe. 

 x  

Mieszkańcy (kapitał społeczny i ludzki) 

Autorytety i znane postacie we wsi - grupa Odnowy Wsi 
- wójt 
- sołtys 
- Rada Gminy i Rada Sołecka 
- Rada Rodziców 
- ksiądz 

 x  

Krajanie znani w regionie, w kraju i 
zagranicą 

- Barbara Maciąg 
- Stanisław Błasiak 

  x 

Osoby o specyficznej lub ważnej dla wiedzy 
i umiejętnościach, m.in. studenci 

- modelarze, wikliniarz, witrażysta, pilot, 
kucharz, wieńce dożynkowe, florystka 
- umiejętność wypełniania wniosków o 
dotacje 

 x  

Przedsiębiorcy, sponsorzy -osoby prowadzący działalność gospodarczą   x 

Osoby z dostępem do Internetu  
i umiejętnościach informatycznych 

 
   

Pracownicy nauki Mieszkańcy – pracownicy i wykładowcy 
wyższych uczelni  

   

Związki i stowarzyszenia - stowarzyszenie Sołectwo Jeżów Sudecki 
- LKS „Lotnik” 
- GLKS Jeżów Sudecki 
- parafia rzymsko-katolicka 
- OSP 

 x  

Kontakty zewnętrzne (np. z mediami) - Partnerstwo Izerskie,  
- Partnerstwo Kaczawskie 
- Partnerstwo Ducha Gór 
- Starostwo Powiatowe 
- Gminy Partnerskie  

 x  

Współpraca zagraniczna i krajowa - Gminy Partnerskie – Paseky nad Jizerou – 
Czechy i Vierkirchen - Niemcy 

 x  

Publikatory, lokalna prasa 

Książki, przewodniki - przewodnik po krzyżach pokutnych (gmina) 
- Biuletyn Samorządowy Gmina – 
dwumiesięcznik 
-Kronika -700 lat Jeżowa Sudeckiego - 
Grunau 

 x  

Strony www www.jezowsudecki.pl  x  
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ANALIZA SWOT 
 

SILNE STRONY SŁABE STRONY 
1- aktywna i liczna grupa Odnowy Wsi 
2-  istnieje kooperacja ogranizacji i grup 
działających na rzecz miejscowości 
3- zachowane i kultywowane tradycje szybownicze 
i modelarskie 
4- walory cenne przyrodniczo i krajobrazowo, 
sprzyjające turystyce i rekreacji 
5- zachowany charakter turystyczne miejscowości 
6- dostępne miejsca noclegowe 
7- bliskie położenie Jeleniej Góry w otulinie Parku 
Krajobrazowego 
8- duża ilość imprez integracyjnych jednoczących 
społeczność 
9- społeczność kultywuje tradycje rolnicze i 
katolickie 
10- osoby o umiejętnościach rękodzielniczych 
(możliwość organizacji warsztatów) 
11- w bardzo dobrym stanie sala sportowa i 
miejsca do uprawiania sportu 
11- umiejętność pisania projektów unijnych 
12- dostęp do oświaty  
13- dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej 
14- aktywny chór szkolny organizujący spotkania 
tematyczne 
16- zachowane i zadbane zabytki kultury sakralnej 
18- zmniejszenie zanieczyszczenia dzięki: 
kanalizacji 
19- drogi na terenie wsi w stanie zadowalającym 
wraz z infrastrukturą drogową 
20- dostępne miejsca pracy we wsi i wysoka 
przedsiębiorczość mieszkańców 
21- występowanie wód głębinowych – dobrej 
jakości (wodociąg) 
 
 
 
 

1- mała ilość miejsc w przestrzeni publicznej do 
ogólnego użytku 
2- w stosunku do ilości mieszkańców zbyt mało 
miejsca do rekreacji (plac zabaw, siłownia) 
3- słaba promocja i brak systemu identyfikacji 
wizualnej 
4- mała ilość punktów gastronomicznych 
5- brak przedszkola 
6- duża ilość nieutwardzonych dróg lokalnych 
7- brudny plac przy szybowisku 
8- niezagospodarowany (nie uporządkowany staw 
basen p.poż, ANR i teren przy Domu Gwarków 
9- niedostępność promowanego obiektu „Dom 
Gwarków” 
10- nieregularna zabudowa wsi (zbyt zwarta  
i bardzo różnorodna architektura) 

SZANSE ZAGROŻENIA 
1- możliwość pozyskania funduszy 
2- liczne kontakty partnerskie i zachowana 
współpraca zagraniczna 
3- udział w Programie Odnowy Wsi Dolnośląskiej 
4- przyjmowanie wizyt studyjnych z zagranicy i 
kraju 
5- rozwijająca się działaność geocoachingowa 
6- plan wykorzystania starej kuźni w celu 
odrodzenia rzemiosła 
7- dostępność szlaków rowerowych 
8- połączenie kolejowe i MZK z Lwówkiem Śląskim 
i Jelenią Górą 
 
 

1- utrudnione budowanie tożsamości społecznej 
spowodowane brakiem więzi z napływową 
ludnością 
2- niedostateczna współpraca z Aeroklubem 
Jeleniogórskim – właścicielem Góry Szybowcowej 
3- niszczenie dróg i pól przez motocrosowców 
4- starzejące się społeczeństwo 
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ANALIZA POTENCJAŁU ROZWOJU WSI  
 
 
 
 

Tożsamość wsi i wartość życia wiejskiego    (=)-  
 
 
 
 

 

Standard życia (warunki materialne)     (-) = 
21,11,18,19 0 

1,2,8,7,5,6 0 

 

Jakość życia (warunki niematerialne i duchowe)  (-)-  
8,1,2,12,13,14,6 8,7,5,3 

4 3,2 

 
  

Byt (warunki ekonomiczne)    (=)+ 
20,17 6,4,1 

9,3  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,7,16,10,9,3,5 0 

10 4,1 

SILNE 

STRONY  

SŁABE 

STRONY 

SZANSE 

 

ZAGROŻENIA 
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WIZJA  
Wizja hasłowa 

Jeżów Sudecki - Odlotowa wieś 
 
wioska lotnictwa i szybownictwa 
 

 
Wizja opisowa 
 
Jeżów Sudecki to dobrze wypromowana wieś o funkcjach rekreacyjno – turystycznych,                   
w której zintegrowani mieszkańcy, spędzają wspólnie czas podczas pracy i zabawy  
oraz realizują ofertę tematyczną wsi, jaką jest lotnictwo i szybownictwo. To wioska  
z pomysłem, rozpoznawana w regionie,  przyjmująca gości w różnych formach aktywności 
wypoczynkowej i edukacyjnej. Rozwijająca się tu agroturystyka i aktywność mieszkańców 
zmienia wieś w estetyczną i w pełni zadbaną po kontem rozbudowanej infrastruktury 
społeczne i technicznej. Kreatywność, przedsiębiorczość mieszkańców i współpraca  
z otoczeniem sprzyjają atrakcyjności turystycznej i życia w tej wsi.  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
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PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY ROZWOJU WSI 
na okres I – XII 2013 r. 
 

 
Kluczowy 
problem 

 
Odpowiedź 

 
Propozycja 

projektu 
(nazwa) 

Czy nas stać na 
realizację? 
(tak/nie) 

Punkta
cja 

Hierarc
hia 

Organi
zacyjni

e 

Finans
owo 

  

 
Co nas 

najbardzie
j 

zintegruje
? 
 

 
 

Wspólna 
zabawa 

 
 

Organizacja 
andrzejek 

 
 

   Tak 

 
 

Tak  

 
 

4444 
21 

 
 

41 
II 

 
Na czy 

nam 
najbardzie

j zależy? 
 

 
-Poprawie 

wizerunku wsi 
- Promocji 

miejscowości 

 
-wykonanie 

kierunkowskazów 
do 

Euroregionalnego 
Centrum (…) 

- opracowanie  
oferty tematycznej 

- wykonanie witamy 
i żegnamy 

-wydanie folderu 
reklamowego 

 
 

Tak  

 
 

Tak  

 
 

5555 
21 

 
 

52 
I 

 
Co nam 

najbardzie
j 

przeszkad
za? 

 

 
 

Brak jedności i 
zaangażowania 

wszystkich 
mieszkańców 

 
 

Organizacja festynu 
lotnika w ramach 

Dni Jeżowa 

 
 

Tak  

 
 

Tak  

 
 

2342 
18 

 
 

34 
IV 

 
Co 

najbardzie
j zmieni 

nasze 
życie? 

 

 
 

Aktywne 
wdrażanie 

oferty 
tematycznej wsi 

 
- przyjęcie 

minimum jedej 
wizyty studyjnej 

- opracowanie 
mapki z ofertami 

 
 

Tak  

 
 

Tak  

 
 

3233 
19 

 
 

35 
III 

 
Co nam 

przyjdzie 
najłatwiej? 

 

 
Rozpoczęcie 
działalności 
warsztatów 

rękodzielnictwa 

 
 

-organizacje 
warsztatów 

tematycznych 

 
 

Tak  

 
 

Tak  

 
 

1112 
11 

 
 

24 
V 
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PROGRAM DŁUGOTERMINOWY ROZWOJU WSI NA LATA 2014 - 2025 
Wizja: Jeżów Sudecki – Odlotowa wieś 

I. Plan rozwoju II. Program rozwoju 

 
1. Cele jakie musimy osiągnąć by 
urzeczywistnić wizję naszej wsi 

2. Co nam pomoże osiągnąć cel? 
3. Co nam może 
przeszkodzić? 

 
Projekty, przedsięwzięcia 

 jakie wykonamy? 
 

Zasoby  
Czego użyjemy? 

ATUTY 
 Silne strony 

i Szanse  
Co wykorzystamy? 

BARIERY 
Słabe strony 

Co wyeliminujemy? 
Zagrożenia 

Czego  unikniemy? 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Zwiększenie 
tożsamości Jeżowa 
Sudeckiego w oparciu o 
położenie, historię i 
lokalne zasoby.  

działka przy Górze 
Szybowcowej 
Dom Gwarków 
Szkoła  
Mieszkańcy ze 
zdolnościami  
P. Błasiak  
Cmentarz 
Góra  SZybowcowa 
 
 

 aktywna i liczna grupa 
Odnowy Wsi 
 istnieje kooperacja 
organizacji i grup 
działających na rzecz 
miejscowości 
zachowane i 
kultywowane tradycje 
szybownicze i 
modelarskie 
walory cenne 
przyrodniczo i 
krajobrazowo, 
sprzyjające turystyce i 
rekreacji 
zachowany charakter 
turystyczny 
miejscowości 
położenie w otulinie 
Parku Krajobrazowego 
 

Zanieczyszczony  plac 
przy szybowisku 
niezagospodarowany 
(nie uporządkowany 
stay basen p.poż, ANR i 
teren przy Domu 
Gwarków 
niedostępność 
promowanego przez 
przewodniki obiektu 
„Dom Gwarków” 
utrudnione budowanie 
tożsamości społecznej 
spowodowane brakiem 
więzi z napływową 
ludnością 
 

1.1 Oznakowanie ścieżki historycznej z atrakcjami w Jeżowie 
Sudeckim (Domu Gwarków, kościoła, krzyża – opracowanie 
wyprawy odkrywców) 
1.2 Utworzenie skweru im. B. Maciąg przy ul. Polnej i Krętej 
1.3 Nadanie imienia szkole związanego z tematyką lotnictwa 
1.4 Organizacja warsztatów rękodzieła: 
   - wikliniarskich 
   - witrażowych 
   - bibułkarskich 
   - kulinarnych 
   - ekologiczno-rolniczych 
1.5 Organizacja wycieczek po Jeżowie (historycznych – p. 
Błasiak) 
1.6 Postawienie mapy pasma Karkonoszy z nazwami 
szczytów na placu przy szybowisku 
1.7 Utworzenie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej od dawnej 
Szkoły Szybowcowej  na Górę Szybowcową 
1.8 Zagospodarowanie terenu cmentarza niemieckiego na 
park 
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B. STANDARD  ŻYCIA 

1. Zwiększenie 
atrakcyjności i estetyki 
Jeżowa Sudeckiego  

Dom Gwarków 
Basen  
Drogi 
Szkoła 
Przedszkole 
Stacja PKP 
Sołtys, grupa odnowy 
wsi 
Urząd Gminy  
połączenie kolejowe i 
MZK z Lwówkiem 
Śląskim i Jelenią Górą 
 

możliwość pozyskania 
funduszy 
liczne kontakty 
partnerskie i 
zachowana współpraca 
zagraniczna 
udział w programie 
Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej 
aktywna i liczna grupa 
Odnowy Wsi 
 istnieje kooperacja 
organizacji i grup 
działających na rzecz 
miejscowości 
 

mała ilość miejsc w 
przestrzeni publicznej 
do ogólnego użytku 
w stosunku do ilości 
mieszkańców zbyt mało 
miejsca do rekreacji 
(plac zabaw, siłownia) 
brak przedszkola 
duża ilość 
nieutwardzonych dróg 
lokalnych 
brudny plac przy 
szybowisku 
niezagospodarowany 
(nie uporządkowany 
stary basen p.poż, ANR i 
teren przy Domu 
Gwarków 
niszczenie dróg i pól 
przez motocrosowców 

1.1 Postawienie stojaków na rowery i ławek z koszami na 
śmieci na terenie miejscowości 
1.2 Zagospodarowanie zielenią i urządzeniami rekreacyjnymi  
terenu przy domu gwarków 
1.3 Uporządkowanie terenu byłego basenu p.poż 
1.4 Budowa siłowni na wolnym powietrzu i placu zabaw dla 
dzieci na terenie „centrum” 
1.6 Utwardzenie dróg lokalnych 
1.7 Doświetlenie dróg gminnych 
1.8 Organizacja konkursów na najpiękniejszą posesję 
1.9 Budowa i wyposażenie szkoły podstawowej i przedszkola 
1.10 Postawienie ławeczki, kosza oraz tablicy z ofertą i mapę 
wsi na stacji PKP (współpraca z Lwówkiem Śląskim w kwestii 
„lata agatowego”) i ceramiki bolesławieckiej. 
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C. JAKOŚĆ  ŻYCIA 

1. Rozwój oferty 
tematycznej, 
kulturalnej, 
wypoczynkowej i 
edukacyjnej wsi.  

Szkoła przedszkole 
Aktywni mieszkańcy 
Grupa odnowy wsi 
Urząd Gminy  
Jednostki 
organizacyjne gminy 
Szybowisko  
Centrum  
Sala w centrum 
Lotnicy  
 

możliwość pozyskania 
funduszy 
liczne kontakty 
partnerskie i 
zachowana współpraca 
zagraniczna 
udział w programie 
Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej 
aktywna i liczna grupa 
Odnowy Wsi 
 istnieje kooperacja 
organizacji i grup 
działających na rzecz 
miejscowości 
 

starzejące się 
społeczeństwo 
utrudnione budowanie 
tożsamości społecznej 
spowodowane brakiem 
więzi z napływową 
ludnością 
słaba promocja i brak 
systemu identyfikacji 
wizualnej 
 

1.1 Organizacja imprez: 
   - balu mikołajkowego dla dzieci 
   - „ostatki” 
   - dzień kobiet 
   - jarmark wielkanocny 
   - dni jeżowa 
   - festyn parafialny 
   - dożynki 
   - dzień seniora 
   - „andrzejki” 
   - jarmark bożonarodzeniowy 
   - „sylwester” 
1.2 Organizacja turniejów sportowych: 
   - turniej tenisa (o puchar sołtysa) 
   - rozgrywki piłki nożnej 
   - mistrzostwa modelarskie 
1.3 Organizacja otwartych warsztatów: 
   - modelarskich, kulinarne, piernikarskie 
   - tanecznych 
   - zumba 
   - aerobik 
   - joga 
   - pilates 
1.4 Organizacja festynu lotniczego z kapelą reaage 
   - konsumpcja kiszki pilota 
   - degustacja nalewki pilota po udanym locie 
   - degustacja ciasteczek odlotowych,  
   - wystawa modeli 
   - organizacja biegu Ikara (ze skrzydłami), zdjęcie z pilotem 
   - szachy lotnicze 
1.5 Festiwal piosenki lotniczej „o skrzydło wójta” 
1.6 Organizacja  młodzieżowych obozów modelarskich 
(odlotowy) 
1.7 Utworzenie oddziału przedszkola 
1.8 Opracowanie ścieżki geocachingowej na terenie wsi 
1.9 Organizacja konkursu fotograficzno-plastycznego (widok 
z szybowca oczami lotnika np. Najładniejsza chmura) 
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D. BYT 

1. Promowanie walorów 
Jeżowa sudeckiego 
poprzez współpracę i 
rozwój identyfikacji 
wizualnej.  

Walory krajobrazowe i 
historyczne wsi 
Temat wsi 
Gupa odnowy wsi 
Urząd Gminy  
Internet 
Aeroklub 
Sołtys 
Lokalne organizacje 
Budynek Centrum 

możliwość pozyskania 
funduszy 
liczne kontakty 
partnerskie i 
zachowana współpraca 
zagraniczna 
udział w programie 
Odnowy Wsi 
Dolnośląskiej 
aktywna i liczna grupa 
Odnowy Wsi 
 istnieje kooperacja 
organizacji i grup 
działających na rzecz 
miejscowości 
rozwijająca się 
działaność 
geocoachingowa 
przyjmowanie wizyt 
studyjnych z zagranicy i 
kraju 
połączenie kolejowe i 
MZK z Lwówkiem 
Śląskim i Jelenią Górą 
dostępność szlaków 
rowerowych 
 

słaba promocja i brak 
systemu identyfikacji 
wizualnej 
 

1.1 Udział w jarmarkach i wystawach z własnymi produktami 
lokalnymi 
1.2 Utworzenie loga dla Jeżowa Sudeckiego 
1.3 Opracowanie i druk zawieszek na produkty lokalne 
1.4 Opracowanie strony www 
1.5 Wykonanie witaczy i żegnaczy 
 1.6 Opracowanie, druk i wydanie: folderów, kalendarza, foto 
albumu, informatorów o bazie noclegowej i ważniejszych 
punktach dla turysty (miejsce co w jeżowie, co w najbliższej 
okolicy), mapy ścieżek rowerowych 
1.7 Organizacja warsztatów opracowanie oferty tematycznej 
wsi 
1.8 Opracowanie i druk informatora o ofercie tematycznej wsi 
1.9 Postawienie lunet na placu przy szybowisku 
 1.10 Przyjmowanie wizyt studyjnych 
 1.11 Nawiązanie współpracy z aeroklubem i parkiem 
miniatur 
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UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO 


