październik 2014

NR 110/14
„Pożegnanie lata”
Pod takim hasłem dnia 31 sierpnia 2014 roku
została zrealizowana impreza plenerowa w Jeżowie
Sudeckim w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich.
O godzinie 12-tej w kościele św. Stanisława
Biskupa w Jeżowie Sudeckim odbyła się Msza św.
w intencjach: za poległych i zamordowanych podczas II
Wojny Światowej oraz o błogosławieństwo w pracy

Wolakowie wręczyli Wójtowi Gminy chleb dożynkowy,
który później spróbowali wszyscy uczestnicy. Uroczystość uświetniły występy dwóch zespołów ludowych
„Sokolik" z Karpnik i „Izerskie Bogdanki" z Gminy
Mirsk. Gościliśmy również przedstawicieli wielu firm
i instytucji m.in. panią Poseł Zofię Czernow, przed-

rolników i podziękowanie za zebrane plony. Po Mszy św.
zostały złożone kwiaty i zapalono znicze pod Krzyżem
i Pomnikiem Pamięci Narodowej. Podczas nabożeństwa
i przemarszu do Euroregionalnego Centrum (…)
uczestnikom towarzyszyła Orkiestra Filharmonii Jeleniogórskiej. Po przybyciu wszystkich serdecznie powitał
Wójt Gminy i podziękował sołectwom Jeżów Sudecki
i Siedlęcin za wykonanie wieńców dożynkowych,
a sołectwom Janówek i Chrośnica za kosze dożynkowe
z plonami, Gminom Partnerskim Paseky nad Jizerou
i Vierkirchen za przyjazd i uczestniczenie w naszym
święcie. Starostowie dożynek państwo Agata i Zbigniew

sta-wicieli Dolnośląskiej Izby Rolniczej, delegacje
z sołectw: Pielgrzymka i Lipa. Jedną z atrakcji była

WYBORY 2014
Na stronach 8-9 prezentujemy:
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie Sudeckim z dnia 22 października 2014r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jeżów Sudecki.
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie Sudeckim z dnia 3 listopada 2014r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jeżów Sudecki
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów
i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

w kategoriach dzieci, młodzież oraz panie i panowie.
Podczas imprezy została otwarta wystawa „Moje
malowanie" pani Jadwigi Witczak, która wystawiła 16
obrazów o tematyce jesiennej w sali konferencyjnej
Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich.
Oprawę muzyczną zapewnił nam pan Bolesław
Chwaściszewski, który prowadził, a później przygrywał
do tańca uczestnikom.
Wszyscy uczestnicy święta otrzymali tradycyjną
kartoflankę i mogli spróbować potraw: pyzy z mięsem,
kiszka ziemniaczana, gołąbki, łazanki. Potrawy cieszyły

loteria fantowa przygotowana przez Radę Rodziców
Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, z której dochód
został przekazany na szkołę. Dzięki ciekawym
i wartościowym fantom loteria cieszyła się dużym
powodzeniem.
Każdy z uczestników mógł zgłosić swój wypiek
do konkursu ciast, Komisja oceniła 23 ciasta. Laureatami
konkursu zostali I miejsce - Grażyna Zyśk, II miejsce
Hana Růžičkowa, III miejsce - Maria Smagacka, panie
otrzymały cenne nagrody, a wszyscy uczestnicy konkursu symboliczne upominki. Dzieci mogły wziąć udział
w zajęciach, które przygotowało Nadleśnictwo Lwówek
Śląski. W trakcie zajęć uczyły się rozpoznawać drzewa
i zwierzęta, a z darów lasu wykonywały piękne jesienne
kompozycje. Państwo Dawidowiczowie przygotowali
stanowisko pszczelarskie z ulem, w którym można było
podglądać życie pszczół i zapoznać się z jego budową
i wyposażeniem, którym posługuje się pszczelarz
w pasiece. Ze względu na kapryśną pogodę wszystkie
konkurencje sportowe i modelarskie zostały rozegrane
w hali sportowej, zwycięzcy otrzymali nagrody

się dużym powodzeniem, a były dziełem naszych
jeżowskich gospodyń, które zaangażowały się w przygotowanie imprezy. Pani Sołtys Teresa Mitka wszystkim
serdecznie podziękowała za pomoc przy organizacji
i przeprowadzeniu święta, gdyż dzięki pomocy była to
bardzo atrakcyjna impreza plenerowa i mimo brzydkiej
pogody wszyscy doskonale się bawili.
Koordynator Bożena Matuszewska

Działanie „Pożegnanie lata” odbyło się w ramach realizacji projektu
pn. „Euroregionalny piknik modelarski” współfinansowanego jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Euroregion Nysa

UNIA EUROPEJSKA

a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy za 2013
rok oraz sprawozdania
z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia i Gminnej Biblioteki Publicznej
Gminy Jeżów Sudecki za 2013 rok:
a/prezentacja przez Skarbnika Gminy sprawozdań
oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań,

Sesje Rady Gminy
XXXVII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki
odbyła się dnia 26 czerwca 2014 roku w sali
Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
w Jeżowie Sudeckim, posiedzenie otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Artur Smolarek . W sesji
uczestniczyło 12 radnych, obrady trwały od godziny
12.00 do godziny 15.50.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
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b/ opinie Komisji Rady Gminy,
c/ dyskusja nad sprawozdaniami,
d/ podjęcie uchwały ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Jeżów Sudecki za 2013 rok.
3.Absolutorium:
a/ prezentacja wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy,
b/prezentacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
na temat wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
absolutorium,
c/ dyskusja,
d/ podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla
Wójta Gminy.
4.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c/ zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej
dla wsi Czernica, Gmina Jeżów Sudecki”,
d/wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,
e/zmieniająca uchwałę zmiany Rady Gminy Jeżów
Sudecki z dnia 11 września 2013 roku numer
XVIII/157/2013 w sprawie zawarcia Porozumienia
w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra
kierowania Komitetem Sterującym oraz zasad
współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspólnych inwestycji bieżącej obsłudze
i rozliczeniach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej.
f/przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Jeżów Sudecki,
g/ zaopiniowania nowego obszaru Natura 2000.
5.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Jeżów Sudecki z Organizacjami pozarządowymi.
6.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
7.Interpelacje i zapytania radnych.
8.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji
Rady Gminy.
9.Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
Pani Marta Kędziorek - Skarbnik Gminy oraz
Wójt Gminy przedłożyli informację o wydanym
Zarządzeniu nr 12/2014 Wójta Gminy Jeżów Sudecki
z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy za 2013 rok,
sprawozdania z kształtowania się Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz sprawozdania z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Jeżowie Sudeckim i Gminnej

Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki za 2013 rok
Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem
zaopiniowania.
Skarbnik Gminy Marta Kędziorek zaprezentowała
Radzie Gminy Sprawozdania wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej.
Budżet Gminy Jeżów Sudecki w 2013 roku
realizowany był zgodnie z przyjętą uchwałą budżetową
oraz ze zmieniającymi 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 31.12.2013 r. wyniosło 11.193.890,50zł.
Realizacja budżetu wymagała 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 w 2013r.
Zadania inwestycyjne i remontowe realizowane
były zgodnie z przyjętym planem w uchwale budżetowej,
a także w zmieniających budżet uchwałach Rady Gminy.
Na realizację w/w zadań pozyskano środki pozabudżetowe, m. in. dofinansowanie z PROW, POWT Polska
-Saksonia 2007-2013.
Radny Zbigniew Jurek odczytał wyciąg
z protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz opinię
Regionalnej Izby Obrachunkowej ws. udzielenia
absolutorium dla Wójta Gminy.
Rada Gminy jednogłośnie przyjęła uchwałę ws.
udzielania absolutorium dla Wójta Gminy za 2013 rok.
Realizując porządek obrad Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach i zapytaniach radnych oraz w sprawach
różnych zostały poruszone następujące tematy:
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
- Spotkanie z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry,
Naczelnikiem Wydziału Oświaty i omówienie
problemu przyjmowania uczniów z Dziwiszowa do
Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze w roku
szkolnym 2015/2016.
- Postawienie na drodze nr 184 w Dziwiszowie znaku ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Radny Andrzej Kacperski
- Wykonanie przeglądu studzienek kanalizacyjnych na
ulicy Długiej w Jeżowie Sudeckim, studzienki przy
Remizie Strażackiej, Restauracji Lot zapadają się
i stwarzają zagrożenie dla ruchu drogowego.
Radny Zbigniew Jurek
- Nadzorowanie prac przy remoncie drogi powiatowej
w Czernicy i Janówku - odwodnienie terenu w Janówku
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przy pomniku ofiar I Wojny Światowej - sprowadzenie
wód do potoku Lipka.
Radna Krystyna Tyka
- Jakie działania zostały podjęte przez Starostwo
Powiatowe w kwestii remontu mostu na rzece Bóbr
w Siedlęcinie?
Radny Wacław Lesik
- Jakie działania zostały podjęte przez Starostwo
Powiatowe w kwestii sfrezowania garbów
na drodze Jeżów Sudecki - Płoszczyna - Czernica?
- Brak tablicy miejscowości Czernica od strony
Płoszczyny.
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
- Wycięcie drzew przy ulicy Ogrodowej nr 31,33, drzewa
uszkadzają nawierzchnię asfaltową drogi.

Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
- Brak znaku miejscowości przy wjeździe do Dziwiszowa oraz znaku ograniczającego prędkość.
- Jakie są podjęte działania ws. rozebrania budynku
Dziwiszów 39?
Pan Piotr Bigus - mieszkaniec ulicy Zielnej
w Jeżowie Sudeckim
- Omówiono sprawę przejęcia dróg od Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej w Jeleniej Górze.
Uchwały oraz protokół
zamieszczone są
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.jezowsudecki.pl oraz są do wglądu w Biurze
Rady Gminy Jeżów Sudecki.
Redakcja

***
XXXVIII Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki
odbyła się dnia 17 września 2014 roku w sali
Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
w Jeżowie Sudeckim, posiedzenie otworzył i prowadził
Przewodniczący Rady Gminy Artur Smolarek. W sesji
uczestniczyło 14 radnych, obrady trwały od godziny
14.00 do godziny 17.30.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXVII Sesji Rady Gminy.
2.Informacja o stanie prac nad opracowywanym
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500
MOP 8,4 MPa relacji Jeleninów - Dziwiszów, na
obsza-rze gminy Jeżów Sudecki - Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. oddział
we Wrocławiu.
3.Rozpatrzenie skargi na bezczynność w przedmiocie
udzielenia odpowiedzi na pismo skierowane do Wójta
Gminy Jeżów Sudecki.
4. Informacja o wykonaniu Budżetu Gminy za I półrocze
2014 roku:
a/prezentacja informacji oraz opinii Regionalnej Izby
Obrachunkowej przez Skarbnika Gminy,
b/opinie Komisji Rady Gminy,
c/dyskusja.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2014 rok,
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c/określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
d/określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,
e/ wyrażenia zgody na nabycie działki do gminnego
zasobu nieruchomości,
f/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jeżów
Sudecki,

g/ zaliczenia drogi w Dziwiszowie do kategorii dróg
gminnych i ustalenia jej przebiegu.
6. Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXVII
Sesji Rady Gminy.
9. Zamknięcie obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy.
Przedstawiciele Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ - SYSTEM S.A. oddział we Wrocławiu
oraz projektant omówili realizację zadania na terenie
Gminy Jeżów Sudecki, informując o zakończeniu
zadania pod kątem naniesienia zmian w Miejscowym
Planie zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów
Sudecki.
W interpelacjach i zapytaniach oraz w sprawach różnych
poruszono następujące tematy:
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Wnioskuje o umówienie spotkania z władzami miasta
Jelenia Góra ws. przyjmowania naszych dzieci do
szkół w Jeleniej Górze.
2.Kiedy odbędzie się spotkanie z Partnerstwem
Izerskim?
3.Mieszkańcy ulicy Widok nie otrzymali odpowiedzi na
pismo z dnia 15 lipca 2014 roku.
4.Zagospodarowanie punktu widokowego na górze
Ulima w Dziwiszowie.
Radny Andrzej Kacperski
1. Naprawa zapadniętych studzienek na ulicy Długiej
w Jeżowie Sudeckim.
Radny Krzysztof Gawron
1.Wprowadzenie częstszych odczytów wodomierzy,
mieszkańcy nie otrzymują rachunków co dwa
miesiące tylko rzadziej.
Radna Krystyna Tyka
1.Załatanie dziury na ulicy Polnej w Siedlęcinie.
Radny Tomasz Pałka
1.Czy są planowane barierki ochronne przy posesji
Czernica 148?
Radna Teresa Karmelita
1.Naprawa ulicy Krętej, po wykonaniu przyłączy
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powstały zagłębienia, w których po opadach stoi woda.
Radna Renata Nowogrodzka
1.Postawienie pojemników przy posesji na ulicy Górnej
25 w Siedlęcinie.
2.Podsypanie wjazdu na posesję ulica Górna 39 w Siedlęcinie.
Radny Tomasz Szczurowski
1.Hydrant na ulicy Podgórskiej umiejscowiony został na
prywatnej posesji, do której nie ma dostępu.
Radna Agata Wolak
1.Ulica Górna 6 w Jeżowie Sudeckim, po wykonaniu
przyłącza kanalizacyjnego następuje wyciek wraz
z gliną z posesji na drogę.
Radny Andrzej Koza
1.Zapadnięte studzienki na ulicy Polnej w Jeżowie.
2.Przywrócenie do stanu pierwotnego chodnika przy
ul. Polnej po wykonanych pracach - położenie
infrastruktury.

Radny Wacław Lesik
1.Domiałowanie poboczy przy drodze z Jeżowa
Sudeckiego do Płoszczynki na odcinku, gdzie
występują garby - droga powiatowa.
2.Załatanie dziur przy leśniczówce i na drodze
przebiegającej przez teren leśny.
3.Brak oświetlenia w Czernicy od numeru 102 do końca
wsi.
4.Usuniecie spalonego pojemnika na ubrania.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Wycięcie świerków przy świetlicy w Dziwiszowie.
2.Sprzedaż budynku po remizie strażackiej w Dziwiszowie.
Uchwały oraz protokół zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz są do wglądu w Biurze Rady
Gminy Jeżów Sudecki.
Redakcja

Półkolonia w Dziwiszowie 2014
W okresie 30.06 - 11.07.2014r. w Dziwiszowie
zorganizowano dzieciom szkolnym czas wolny podczas
wakacji. Miejscem przeprowadzenia zajęć była
Świetlica - pracownia - Dziwiszów 157. Szczególną
opieką objęte były dzieci z rodzin, w których występują
zjawiska patologiczne i problemy finansowe. Zajęcia te
połączone były z programem profilaktycznym w zakresie
nadużywania alkoholu, narkotyków oraz zachowań
agresywnych. Prowadzącymi zajęcia były: Sylwia
Mackiewicz, Karolina Łukomska i Agnieszka Sowińska.
Opiekę nad pracownią komputerową sprawowała
opiekun świetlicy p. Kazimiera Wójcik, która także
pomagała w przygotowywaniu śniadań.
W zajęciach w ciągu dwóch tygodni uczestniczyło 33
dzieci ze szkoły podstawowej i gimnazjum. O godz.
10.00 zapewniony był posiłek (śniadanie). Dzieci
uczestniczyły w różnorodnych zajęciach, które planowane były we wcześniejszym harmonogramie działań
oraz uwzględniano propozycje uczestników.W świetlicy
prowadzone były zabawy i gry dydaktyczne i ruchowe,

zajęcia plastyczne, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia
z elementem arteterapii i technik parateatralnych, gry
planszowe i układanki, quizy interdyscyplinarne zmagania drużynowe. Przeprowadzono warsztaty
plastyczne - malowania na szkle, których prowadzącą
była pani Lucyna Czyszczoń - Witkowska. Wyrabiając
postawy asertywne półkoloniści wykonali prace
plastyczne nt. szkodliwości narkotyków, alkoholu
i papierosów oraz zachowań agresywnych. Ponadto
dzieci miały czas na własną działalność (wg własnych
zainteresowań).
Zorganizowano wycieczki autokarowe do:

Jeleniej Góry - Cieplic do nowej siedziby Muzeum
Przyrodniczego,

Złotoryi - Kopalni Złota „Aurelia” i Baszty
Kowalskiej,

Na basen w Hotelu „Jan” w Wojcieszycach,

Osady Średniowiecznej w Kopańcu - połączonej z zabawami integracyjnymi, poznaniem życia codziennego sprzed kilku wieków.
Ponadto zorganizowano:

Zabawy integracyjne na terenie przy świetlicy bezpieczne korzystanie z urządzeń rekreacyjnych,

5


Zabawy na terenie przy remizie OSP w Dziwiszowie

Alkoholowych - Pan Stanisław Sekuła,
Pani Alicji Karmelicie - Kierownik GOPS,
Radzie Sołeckiej i Sołtysowi wsi Dziwiszów,
Pani Kazimierze Wójcik,
OSP w Dziwiszowie,
Pani Lucynie Czyszczoń - Witkowskiej.

- gra w kosza, badmintona,

Zajęcia na boisku sportowym w Dziwiszowie ognisko i pieczenie kiełbasek, zmagania sportowe wdrażanie do zachowania zasad fair play.
Za pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu
półokolonii w Dziwiszowie serdecznie dziękujemy:
Panu Edwardowi Dudkowi - Wójtowi Gminy,
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Sylwia Mackiewicz,
Karolina Łukomska,
Agnieszka Sowińska

Bijemy rekord 2014
Już po raz drugi 16.10.2014r. najmłodsi
uczniowie Szkoły Podstawowej z Jeżowa Sudeckiego
uczestniczyli w akcji bicia rekordu w resuscytacji

rozpoczęliśmy od przypomnienia kilku podstawowych
zasad, jak należy się zachować, jak prawidłowo wezwać
pogotowie ratunkowe i udzielić pomocy poszkodowanemu. Najmłodsi z wielkim zapałem przystąpili do
działania. Każdy chciał udzielać pomocy. Zdobyte
umiejętności i wiedza na pewno przydadzą się dzieciom,
jeśli znajdą się w sytuacji, kiedy będzie potrzeba
udzielenia pomocy osobie poszkodowanej.

krążeniowo-oddechowej, której organizatorem była
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Głównym celem
akcji było wykonywanie rko na fantomach. Spotkanie

Sylwia Mackiewicz

Z wizytą w stolicy
W dniach 7 i 8 października br. uczniowie
Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim, Szkoły Podstawowej im. Nauczycieli Polskich Tajnego Nauczania oraz
Szkoły Podstawowej w Czernicy wraz z opiekunami:
p. A. Breczką, p. D. Chomą, p. I. Majtczak i p. A. Zarembą
uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W trakcie
wyjazdu młodzież podziwiała najpiękniejsze zabytki
stolicy, odwiedziła siedzibę Sejmu oraz skorzystała
z atrakcji Centrum Nauki Kopernik. Wycieczka, która na
długo pozostanie w pamięci jej uczestników, nie byłaby
możliwa, gdyby nie wsparcie finansowe wielu osób: Pani
Poseł Zofii Czernow (na której zaproszenie zorganizowano wycieczkę do Warszawy), Wójta Gminy Jeżów
Sudecki Pana Edwarda Dudka, Rady Rodziców Zespołu
Szkół w Jeżowie Sudeckim, Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej im. Polskich Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Siedlęcinie, firmy PPH RATEX, Firmy
Budowlano - Handlowej DACH oraz Hurtowni Lodów
i Mrożonek Augusto - Limaro.

W imieniu uczniów, ich rodziców, nauczycieli
oraz własnym wszystkim serdecznie dziękuję za okazaną
pomoc Anna Kędzierska - dyrektor Zespołu Szkół
w Jeżowie Sudeckim.
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też oglądam - gdzie dzieła zmuszają do pozytywnej
refleksji swoim tematem, symbolicznym przesłaniem,
warsztatem, kolorystyką. Takie malowanie jest mi
najbliższe.
Maluję tylko temperą, techniką własną. Nie
tytułuję swoich prac, aby umożliwić każdemu odbiorcy
osobisty kontakt z dziełem. Obecna wystawa jest moją
trzynastą indywidualną. Wzięłam też udział w piętnastu
wystawach zbiorowych”.

Moje malowanie
W sali konferencyjnej Euroregionalnego
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich prezentowana jest
wystawa prac pani Jadwigi Witczak. Najlepszą promocją
tego wydarzenia jest to, co o niej napisała Pani Jadwiga:
„Na tej wystawie prezentuję przyrodę, która jest
nieodstępnym elementem naszego krajobrazu. Tylu
przede mną notowało jej ulotne piękno, które już po
chwili staje się zupełnie inne… To jest taka szalona
gonitwa za wciąż znikającym obrazem, w której
z własnego wyboru biorę udział już od parunastu lat.
Doskonalę swój warsztat malarski już czternasty
rok - indywidualnie i w pracowni plastycznej
Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Śledzę
to, co się dzieje w sztuce - tej dla wszystkich zrozumiałej
i tej kontrowersyjnej. Zachwycam się pracami - i takie

Jadwiga Witczak

i ci więksi. W efekcie udało się zebrać sporą ilość karmy
suchej oraz karmy mięsnej. Całość „zwierzakowego
menu” została przekazana do schroniska. Wszyscy
uczniowie bardzo cieszą się z tego, że choć w niewielkim
procencie sprawili radość tym niechcianym …

Światowy Dzień Zwierząt
w Szkole Podstawowej w Czernicy
Na konwencji ekologicznej we Florencji 4 października 1931 został ustanowiony Światowy Dzień
Zwierząt. Na pamiątkę tego wydarzenia październik
okrzyknięto miesiącem przyjaznym dla zwierząt,
a w szczególności dla psów i kotów. Czas ten to dobra
okazja, żeby odwdzięczyć się swoim pupilom za
dostarczanie tylu radości i szczęścia w ciągu roku.
Zwierzę nie jest rzeczą, odczuwa, myśli i reaguje.
W dodatku zawsze pocieszy, nigdy się nie uskarża
i pozostaje wierne swojemu panu, jest najlepszym
kompanem człowieka.
Samorządowi Uczniowskiemu ze Szkoły Podstawowej w Czernicy szczególnie mocno zależało
w tym okresie na tych zwierzakach, które wiodą życie
w schronisku. W tym celu zorganizowano wśród uczniów
zbiórkę karmy dla psów i kotów ze schroniska w Jeleniej
Górze. W akcję zaangażowali się wszyscy: i ci mniejsi,

A jak wielka i głęboka jest miłość zwierzaka?
Odpowiedzią na to pytanie są losy Maxa ze Skolwina,
9-cio letniego husky. Pies od ponad roku dzień w dzień
o tej samej godzinie siada na ulicy, czekając na powrót
swojego właściciela, który prawdopodobnie wyjechał do
pracy do Norwegii. Jego wzrok skierowany jest w stronę
Szczecina, skąd zawsze jego pan wracał. I choć trafił pod
opiekę zastępczej rodziny, zawsze o tej samej godzinie
instynktownie zrywa się do biegu, by oczekiwać …
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
SP w Czernicy
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OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie
Sudeckim z dnia 22 października 2014r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady
Gminy Jeżów Sudecki w wyborach do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw oraz wyborach
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych
na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.) Gminna Komisja Wyborcza w Jeżowie
Sudeckim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

2.HRYNKIEWICZ Ryszard Jan, lat 56, zam. PŁOSZCZYNA zgłoszony przez KWW SILNA GMINA lista nr 15.
3.KARMELITA Teresa Stanisława, lat 55, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ
- lista nr 16.
Okręg Nr 5
1.BIGUS Piotr Janusz, lat 45, zam. JEŻÓW SUDECKI
zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA
RP - lista nr 4.
2.GAWRON Krzysztof Józef, lat 48, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ
- lista nr 16.

Okręg Nr 1
Okręg Nr 6
1.WRÓBEL Paweł Wacław, lat 56, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.

1.WASILEWSKA Karolina Katarzyna, lat 26, zam.
JEŻÓW SUDECKI zgłoszona przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.

2.BEREŹNICKI Tomasz Jakub, lat 40, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KWW SILNA GMINA lista nr 15.

2.WOLAK Agata, lat 46, zam. JEŻÓW SUDECKI zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista nr 16.

3.KUCZYŃSKA Małgorzata Irena, lat 61, zam. JEŻÓW
SUDECKI z g ł o s z o n a p r z e z K W W S A M O RZĄDNOŚĆ - lista nr 16.

3.ŁOZOWSKI Tadeusz Janusz, lat 53, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KWW TADEUSZA
ŁOZOWSKIEGO - lista nr 19.

Okręg Nr 2

Okręg Nr 7

1.ROSÓŁ Paweł Tadeusz, lat 35, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.RUDNICKI Roman Radosław, lat 41, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KWW SILNA GMINA lista nr 15.
3.KOZA Andrzej Kazimierz, lat 48, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KWW ANDRZEJA
KOZY - lista nr 20.

1.MIROSŁAW Stefan, lat 67, zam. SIEDLĘCIN
zgłoszony przez KWW SILNA GMINA - lista nr 15.
2.NOWOGRODZKA Renata Agnieszka, lat 44, zam.
SIEDLĘCIN zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ
- lista nr 16.
3.PAWLUKOWICZ Roman, lat 62, zam. SIEDLĘCIN
zgłoszony przez KWW NOWE WYZWANIE - lista
nr 21.
Okręg Nr 8

Okręg Nr 3
1.ŁOZA Bartłomiej Mariusz, lat 38, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.ZIEMBA Julian, lat 66, zam. JEŻÓW SUDECKI
zgłoszony przez KWW SILNA GMINA - lista nr 15.
3.KACPERSKI Andrzej, lat 55, zam. JEŻÓW SUDECKI
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista
nr 16.
Okręg Nr 4
1.ZAPAŁA Dariusz Robert, lat 38, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
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1.OSIŃSKI Andrzej Leon, lat 59, zam. JEŻÓW
SUDECKI zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.TYKA Krystyna, lat 48, zam. SIEDLĘCIN zgłoszona
przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista nr 16.
Okręg Nr 9
1.SAJDUTKO Ewelina Maria, lat 32, zam. SIEDLĘCIN
zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.SMOLAREK Artur Ryszard, lat 39, zam. SIEDLĘCIN
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista
nr 16.

Okręg Nr 10

Okręg Nr 13

1.KACZMARCZYK-PAŁUCHA Lidia Łucja, lat 55,
zam. DZIWISZÓW zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.GURAZDA Małgorzata, lat 60, zam. DZIWISZÓW
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista
nr 16.

1.SURMACZ Janusz Jacek, lat 49, zam. CZERNICA
zgłoszony przez KWW SILNA GMINA - lista nr 15.
2.LESIK Wacław, lat 52, zam. CZERNICA zgłoszony
przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista nr 16.
Okręg Nr 14
1.WĘSŁAWOWICZ Marek Jan, lat 44, zam.
PŁOSZCZYNA zgłoszony przez KWW SILNA
GMINA - lista nr 15.
2.PAŁKA Tomasz Rafał, lat 38, zam. CZERNICA
zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista
nr 16.
3.SZUĆKO Leon Stanisław, lat 52, zam. PŁOSZCZYNA
zgłoszony przez KWW N-P - lista nr 17.

Okręg Nr 11
1.KRAJEWSKI Marek Janusz, lat 55, zam. DZIWISZÓW zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.MAZEPA Grzegorz Andrzej, lat 36, zam.
DZIWISZÓW zgłoszony przez KWW
SAMORZĄDNOŚĆ - lista nr 16.
Okręg Nr 12
1.KACZMARCZYK Stanisław Tadeusz, lat 67, zam.
DZIWISZÓW zgłoszony przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP - lista nr 4.
2.MALITOWICZ Adrian Paweł, lat 35, zam.
PŁOSZCZYNA zgłoszony przez KWW SILNA
GMINA - lista nr 15.
3.LEWASZKIEWICZ Kazimierz, lat 64, zam. DZIWISZÓW zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ lista nr 16.
4.SZYMAŃSKI Wojciech Kazimierz, lat 70, zam.
DZIWISZÓW zgłoszony przez KWW GÓRNY
DZIWISZÓW - lista nr 18.

Okręg Nr 15
1.WIDUŁA Janusz Stanisław, lat 52, zam. JANÓWEK
zgłoszony przez KWW SILNA GMINA - lista nr 15.
2.ŁOBOCKA Katarzyna, lat 48, zam. CHROŚNICA
zgłoszona przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ - lista
nr 16.
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jeżowie Sudeckim

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Jeżowie Sudeckim z dnia 3 listopada 2014 r.
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jeżów Sudecki
w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,
z późn. zm.1)) Gminna Komisja Wyborcza w Jeżowie Sudeckim podaje do wiadomości informację
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jeżów Sudecki:
1. DUDEK Edward Jan, lat 50, wykształcenie Wyższe, zam. JEŻÓW SUDECKI, nie należy do partii
politycznej zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ.
2. KONIECZYŃSKA Anna Ewa, lat 44, wykształcenie Wyższe, zam. DZIWISZÓW, członek partii:
Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej zgłoszona przez KW PLATFORMA
OBYWATELSKA RP.
3. WĘSŁAWOWICZ Marek Jan, lat 44, wykształcenie Wyższe rolnicze, zam. PŁOSZCZYNA, nie należy
do partii politycznej zgłoszony przez KWW SILNA GMINA.
Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej
w Jeżowie Sudeckim

9

DZIEŃ PAPIESKI W SIEDLĘCINIE
"Wzorem był dla nas wielkim przez całe życie Swe
Dziś hołd i cześć Mu składamy w Jego papieski dzień
On porwał świata młodzież, zmienił historii bieg
Miał serce i patrzył w serce i praw człowieka strzegł."
12 października 2014 roku w całej Polsce
obchodzony był XIV Dzień Papieski, pod hasłem „JAN
PAWEŁ II-ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE”.
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie, pod
kierunkiem katechetki, przygotowali montaż słownomuzyczny pt. „BLASK ŚWIĘTOŚCI.” Wiersze
przeplatały się z radosnymi piosenkami, m.in. „Święty

Festyn „Od Maluszka do Staruszka”
w Siedlęcinie
30 sierpnia 2014 roku odbył się w Siedlęcinie
festyn pt. „Od Maluszka do Staruszka”. Impreza ta
zorganizowana została w ramach programu promującego
„Odnowę Wsi Dolnośląskiej”. Festyn był jednym z kilku
działań, których podjęli się członkowie Stowarzyszenia
„Nasz Siedlęcin”, realizując zadanie publiczne pod
tytułem ”Organizacja imprezy pn. Od Maluszka do
Staruszka, tablica informacyjna oraz witacze w Siedlęcinie promujące Odnowę Wsi Dolnośląskiej”.
W ramach tego działania wykonano witacze ustawiono je na drogach wjazdowych do miejscowości
Siedlęcin. Zamontowano tablicę informacyjną, którą
umieszczono w strategicznym miejscu wsi, a zawiera ona
informacje dla turystów, pielgrzymów. Prezentuje
historię naszej wsi w pigułce, m.in. opisy cennych
zabytków przyrodniczych oraz historycznych.
Głównym przedsięwzięciem było zorganizowanie festynu. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał
Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek,

Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur Smolarek oraz
sołtys wsi Siedlęcin Pan Marian Tyka. Na festyn zostali
zaproszeni liczni sponsorzy, którzy od lat wspierają i pomagają w działaniach organizowanych na terenie naszej
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uśmiechnięty", „Biały Pasterz" czy „Kochamy Cię,
Janie Pawle." Nie zabrakło
również „Barki" - ulubionej
pieśni oazowej, już Świętego Jana Pawła II.
Wspólne świętowanie było
połączone ze słodkim poczęstunkiem, który przygotowały Mamy występujących
uczniów.
Katechetka
Dorota Piwowar

miejscowości przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie
„Nasz Siedlęcin”. Oprawę muzyczną imprezy zapewniał
DJ, który również zajął się również prowadzeniem
festynu. Na przybyłych czekało bardzo dużo atrakcji:
konkursy, zabawy dla dzieci, zamki dmuchane,
degustacje ciast i wyrobów mięsnych, darmowa
grochówka. Centralnym punktem imprezy był konkurs

zręcznościowo - sportowy z udziałem pokoleń ( dziecko,
rodzic, babcia lub dziadek). Szereg konkurencji przeprowadzili Panowie Andrzej Zaremba, Zbigniew Sos oraz
Adam Rodziewicz. Przyznano trzy główne nagrody,
a pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia.
Kolejnym punktem festynu był konkurs na „babcine
ciasto” oraz układanie gigantycznych puzzli z logo
Stowarzyszenia „Nasz Siedlęcin” na czas. W trakcie
imprezy można było podziwiać lokalnych rękodzielników, którzy zaprezentowali swoje prace. Można było
obejrzeć: piękne obrazy, ryciny, pokaz modelarzy
z modelarni przy Euroregionalnym Centrum Spotkań
Gmin Partnerskich w Jeżowie Sudeckim. Pan Sylwester
Łobocki zaprezentował odrestaurowane zabytkowe
samochody.
Szereg atrakcji, doskonała muzyka, pyszne
jedzenie sprawiły, że wszyscy zebrani na placu przy sali
Domu Ludowego doskonale bawili się do późnych
godzin wieczornych.
Zuzanna Kozyra- Jędruch

Skarby Karkonoszy
Od maja bieżącego roku uczniowie naszej szkoły
uczestniczą w realizacji projektu pt. ,,Skarby Karkonoszy
i Gór Kaczawskich'', który został wdrożony dzięki
współfinansowaniu ze Środków Europejskiego Fundu-

szu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa. W ramach drugiej już
imprezy wyjazdowej 25 i 26 września nasi podopieczni
i partnerzy z Czech spotkali się na terenie czeskich Karkonoszy. Uczestnicy zostali przywitani przez gospodarzy
i po śniadaniu mogli zapoznać się z budową geologiczną
i różnorodnością przyrodniczą Karkonoskiego Parku
Narodowego podczas prezentacji multimedialnej.
Kolejnym etapem była wędrówka i zbieranie okazów
geologicznych w okolicach miejscowości Paseky nad
Jizerou pod opieką czeskiego i polskiego przewodnika,
którzy w niezwykle interesujący sposób opowiadali
ciekawostki związane z geologią i historią regionu. Po
trudach wędrówki nasi podopieczni podczas obiadu
mogli zasmakować uroków czeskiej kuchni, by następnie

udać się na miejsce noclegu w miejscowości Bozkov,
gdzie w miejscowym Domu Pielgrzyma przywitał nas
polski ksiądz. Do późnego wieczora trwały rozmowy na
temat przeżyć i okazów zebranych w trakcie wycieczki.
Uczniowie samodzielnie przygotowali posiłki i z niecierpliwością oczekiwali na atrakcje zaplanowane w drugim
dniu imprezy. Pierwszym punktem była wizyta w miejscowej jaskini, gdzie mogliśmy podziwiać bajeczne
formy krasu, które ukształtowały się przez setki lat w skałach dolomitowych największej jaskini po tej stronie
Karkonoszy. Następnie dojechaliśmy autokarem do
kamieniołomów w miejscowości Kozakov, zwiedziliśmy
wystawę kamieni szlachetnych i rozpoczęliśmy poszukiwania własnych okazów. Nasze zbiory wzbogaciły się
o piękne okazy miejscowych jaspisów i agatów. W trakcie naszych poszukiwań pomocą i fachowym komentarzem na temat zebranych okazów służył geolog
i przewodnik grupy. Na zakończenie naszego pobytu
w Czechach zjedliśmy wspaniały obiad i pożegnaliśmy
naszych gospodarzy. Po powrocie do Polski nasze okazy
uzupełniły wystawę geologiczną zorganizowaną przez

naszych uczniów 30 września na terenie Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich
w Jeżowie Sudeckim. Ostatecznie okazy zakupione
wramach projektu i zebrane przez uczniów w trakcie
wspólnych wycieczek zostały wyeksponowane w nowych gablotach wystawowych Publicznego Gimnazjum
w Jeżowie Sudeckim. Realizacja projektu potwierdziła,
że żywe lekcje w terenie są jedną z najlepszych form
przekazywania wiedzy i rozbudzania zainteresowań.
Uczniowie oprócz cennych okazów i przeżyć związanych z uczestnictwem w programie zyskali świadomość potrzeby zaangażowania w działania na rzecz
lokalnego środowiska i współpracy transgranicznej.
Koordynator projektu Artur Breczko

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
Tytuł projektu: ,,Skarby Karkonoszy i Gór Kaczawskich''.

Euroregion Nysa
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Pasowanie na ucznia
23.10.2014r. uczniowie klas pierwszych Szkoły
Podstawowej w Jeżowie Sudeckim od wczesnych godzin
porannych z niecierpliowścią oczekiwali pasowania na
ucznia. Uroczystość odbyła się w Euroregionalnym
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Przewodnicząca

Samorządu Uczniowskiego szkoły podstawowej przywitała przybyłych gości, rodziców i uczniów, a w szczególności uczniów klasy Ia i Ib. Najmłodsi przedstawili
swój program artystyczny, a starsi koledzy przeprowadzili pierwszaków przez ich ważny pierwszy egzamin.
Pani dyrektor Anna Kędzierska dokonała pasowania na
ucznia i wspólnie z Panem wójtem Edwardem Dudkiem
wręczyli pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie Pan
Wójt, Rada Rodziców, Pani Sołtys, Panie Dyrektor,
rodzice i starsi koledzy wręczyli pierwszakom upominki.

Nasza modelarnia
na dożynkach gminnych miasta Ścinawa

Na zakończenie ważnego dla pierwszaków dnia
odbył się poczęstunek, przygotowany przez rodziców.
Sylwia Mackiewicz

Zbigniewa Szparkowskiego nasi modelarze Rafał
Wiaderek, Jarosław Szparkowski oraz Marcin Gurtatowski wystąpili przed licznie zgromadzoną publicznością, prezentując swoje modele na ziemi oraz
w powietrzu. Była również okazja, by przedstawić krótką
historię rozwoju lotnictwa oraz walorów turystycznych
naszej miejscowości. Widać było, że to, co dla naszych
modelarzy jest czymś zupełnie normalnym, to dla
mieszkańców tego wspaniałego miasteczka jest zupełną
nowością.
Marcin
Gurtatowski

Ostatniego dnia wakacji Euroregionalne Centrum
Modelarskie miało przyjemność zaprezentować się na
dożynkach gminnych miasta Ścinawa. Tego dnia na
zaproszenie dyrektora Centrum Turystyki i Kultury Pana
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Obchody XVIII rocznicy nadania Szkole Podstawowej
imienia Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Siedlęcinie
We wrześniu obchodziliśmy w Szkole Podstawowej
w Siedlęcinie wyjątkowe święto -18 lat temu 21 września 1996
roku nasza szkoła otrzymała zaszczytne imię Polskich
Nauczycieli Tajnego Nauczania. Było to dla naszej placówki
ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Dzięki zaangażowaniu pani
dyrektor mgr Krystyny Mujty, grona pedagogicznego, rodziców oraz członków Klubu Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania udało się zrealizować tak ważny dla naszej szkoły cel.

Warto sięgnąć do historii tego wydarzenia. 9 grudnia
1983 roku powstał w Jeleniej Górze Klub Byłych Nauczycieli
Tajnego Nauczania. Przewodniczącą klubu została Pani
Jadwiga Kuźmicz. Członkowie klubu wytyczyli wiele
szczytnych celów, a wśród nich nadanie jednej ze szkół
województwa jeleniogórskiego im. Polskich Nauczycieli
Tajnego Nauczania. Od 1990 roku Pani Stefania Szrajber
rozpoczęła starania u kuratora oświaty i wojewody, aby
zrealizować ten cel. Okazało się, że to zaszczytne imię
otrzyma Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie. Placówka musiała
poczynić wiele działań, aby przygotować się na uroczystość.
Zorganizowano zebrania szkoleniowe- z Radą Rodziców,
Radą Uczniowską. Przeprowadzono lekcje na temat tajnego
nauczania. Po szeregu działań powołano komisję organizacyjną, której zadaniem było przygotowanie tej niezwykłej
uroczystości. Dzięki zaangażowaniu dyrekcji, grona
pedagogicznego, rodziców, członków Klubu Byłych Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz Prezesa Zarządu Okręgowego
Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
płk. Edwarda Jakubowskiego zorganizowano zbiórkę
pieniędzy na zakup sztandaru. Uroczystość nadania naszej
szkole imienia była wielkim świętem dla naszej szkoły i miała
ogromne znaczenie wychowawczo- patriotyczne.

Dzień Edukacji Narodowej
w Szkole Podstawowej im. Polskich Nauczycieli
Tajnego Nauczania w Siedlęcinie
14 października 2014r. w Szkole Podstawowej im.
Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania w Siedlęcinie odbył
się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na
uroczystość przybyli Wójt Gminy Jeżów Sudecki Pan Edward
Dudek, Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur Smolarek,

Obchody rocznicowe tego wydarzenia to istotne
święto w kalendarzu pracy szkoły. To okazja do wielu spotkań
i wspomnień. W tym roku zorganizowaliśmy uroczysty apel
24 września. Swoją obecnością zaszczycił nas Wójt Gminy
Jeżów Sudecki Pan Edward Dudek, Sekretarz Gminy Pan
Mirosław Herdzik oraz sołtys naszej wsi Pan Marian Tyka. Na
uroczystości nie zabrakło również wielu współpracujących
i zaprzyjaźnionych z naszą placówką gości. Niezwykłe
przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Okręgowego Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk.
Edward Jakubowski, który wielokrotnie chwalił osiągnięcia
i zmiany, które zachodzą w naszej szkole. Na ręce Pani
Dyrektor złożył prezent dla całej społeczności szkolnej
ilustrowany album pt. „Kresy”. Ciepłe i pełne uznania słowa
pojawiły się również w przemówieniu Wójta naszej gminy. Po
oficjalnej części przyszedł czas na występy artystyczne
naszych uczniów. Piękny montaż słowno- muzyczny
przygotowali uczniowie klasy IV i VI pod opieką Pani Emilii
Łącznej. Wyrazy uznania należą się również Pani Krystynie
Sos za przygotowanie dekoracji na uroczystość oraz Radzie
Rodziców, która przygotowała poczęstunek dla zaproszonych
gości. Występ naszych uczniów był wspaniałą lekcją historii
dla wszystkich zgromadzonych w sali Domu Ludowego.
Warto pamiętać i nieustannie powtarzać, że Szkoła
Podstawowa im. Polskich Nauczycieli Tajnego Nauczania
w Siedlęcinie to praca wielu osób, instytucji, to wspólny trud
wielu pokoleń ludzi. W imieniu własnym, nauczycieli, dzieci,
rodziców składam serdeczne podziękowania wszystkim
ludziom dobrego serca, którzy od wielu lat pomagają naszej
szkole i wspierają ją. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni.
Wszystkie działania, które podejmujemy wspólnie z Panem
Wójtem, Radnymi, Radą Sołecką naszej wsi, Sołtysem są dla
naszego wspólnego dobra, dla naszych dzieci.
Zuzanna Kozyra- Jędruch
Radni naszej wsi oraz szereg gości, którzy od wielu lat
wspierają naszą placówkę. Imprezę rozpoczęła Pani Zuzanna
Kozyra- Jędruch, która powitała wszystkich zgromadzonych
w sali Domu Ludowego. Następnie podziękowała nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za ich trud,
poświęcenie i zaangażowanie w pracę. Dyrektor szkoły
złożyła również życzenia cierpliwości, wytrwałości, szczęścia
i pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.
W dalszej części swojego wystąpienia Pani Zuzanna Kozyra-
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Jędruch wyraziła swoją wdzięczność za okazywaną pomoc,
wsparcie i zrozumienie Wójtowi naszej gminy, Przewodniczącemu Rady Gminy, Sołtysowi wsi Siedlęcin oraz Radzie
Rodziców naszej szkoły. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe

obrazki. Podczas uroczystości zostały również przyznane
nagrody dla nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi. Nie zabrakło także życzeń, które na ręce dyrektora
szkoły złożył Wójt Gminy, Przewodniczący Rady Gminy oraz
Rada Rodziców. Po części oficjalnej nadszedł czas na część
artystyczną.

Pokaz swoich możliwości dali uczniowie klasy III,
którzy pod opieką wychowawczyni Marleny Łaty przygotowali pełen humoru program artystyczny. Umiejętności
aktorskie i muzyczne dzieci zachwyciły wszystkich zgromadzonych w sali Domu Ludowego. Młodzi artyści za swój
występ zostali nagrodzeni wielkimi brawami. Pani Dyrektor
podziękowała Pani Marlenie Łacie za przygotowanie dzieci
oraz wykonanie pięknej dekoracji. Rada Rodziców po
zakończonej uroczystości zaprosiła nauczycieli i gości na
słodki poczęstunek.
Zuzanna Kozyra- Jędruch

Bieg górski w Paseky nad Jizerou
W sobotę 27.09.2014 r. reprezentacja gminy Jeżów
Sudecki wzięła udział w biegu pod górę w Pasekach nad
Jizerou w naszej czeskiej gminie partnerskiej. W biegu wzięli
udział mieszkańcy gminy Jeżów Sudecki, którzy pod opieką
nauczycieli wf Zbigniewa Sosa i Andrzeja Zaremby
wystartowali w biegach młodzieżowych .
Na dystansie 1100 m w typowym biegu alpejskim
/pod górę/ reprezentanci Jeżowa Sudeckiego osiągnęli
sukcesy:

Dominika Kulczewska
I miejsce w biegu do lat 15

Damian Zieliński
I miejsce w biegu do lat 15

Kajetan Dusznik
II miejsce w biegu do lat 10

Natalia Łobocka
II miejsce w biegu do lat 15

Dawid Rzepka
II miejsce w biegu do lat 15

Marta Marchewka
III miejsce w biegu do lat 10

Hubert Majewski
III miejsce w biegu do lat 15

Dożynki Parafialno - Sołeckie w Siedlęcinie
Dnia 7 września 2014r. w Siedlęcinie odbyły się
dożynki Parafialno - Sołeckie. Święto plonów zainaugurowano mszą świętą w kościele Najświętszej Marii Panny
Nieustającej Pomocy. Starostami dożynkowymi byli Pan Piotr
Tyka oraz Pani Krystyna Tyka. Złożyli oni na ołtarz
przygotowane dary ziemi, a członkowie Rady Sołeckiej
z Panem Marianem Tyką - sołtysem wsi - ofiarowali piękny
wieniec. Mszę Świętą celebrował proboszcz parafii
ks. Dariusz Pytel. Podczas mszy modlono się w intencji
rolników, a oprócz składanego dziękczynienia za tegoroczne

Ten specyficzny, bardzo trudny bieg ukończyli
wszyscy startujący. Serdecznie im gratulujemy!
Andrzej Zaremba

plony proszono o Boże Błogosławieństwo w niełatwej pracy
rolników. Po zakończeniu mszy głos zabrali Wójt Gminy
Jeżów Sudecki oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Artur
Smolarek. Złożyli oni podziękowania rolnikom za ich trud
związany z pracą na roli. Życzyli gospodarzom zdrowia
i pomyślności na kolejne lata i tego, aby na stołach w naszych
domach nie zabrakło nigdy tradycyjnego bochenka chleba,
który jest symbolem dostatku i ciężkiej pracy rolnika.
Zuzanna Kozyra- Jedruch
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Dzień Seniora w Jeżowie Sudeckim
Potrzeba spotkania znajomych i przyjaciół
zebrała w sobotę 11 października ponad setkę jeżowskich
seniorów w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich, którzy odpowiadając tak licznym
przybyciem na zaproszenie p. Wójta Edwarda Dudka
i p. Sołtys Teresy Mitki, uświadomili wszystkim, jak potrzebne są takie spotkania.
Rada Sołecka, Radni Rady Gminy oraz jeżowskie
gospodynie zajęły się organizacją imprezy, przygotowując obiad, przekąski i pyszne ciasta. Nauczyciele
z Zespołu Szkół w Jeżowie Sudeckim przygotowali wraz
z najmłodszymi uczniami część artystyczną - radosną
i jak zwykle profesjonalnie wykonaną.

Na wspólne świętowanie przybyli Seniorzy Gminy
Partnerskiej Paseky nad Jizerou z panią Starostką Haną
Růžičkową. Po występach były przemówienia Wójta,
Przewodniczącego Rady Gminy i Sołtysa, a na scenę
zostały zaproszone następujące osoby, którym zostały
wręczone wiązanki kwiatów:
- pary małżeńskie, które w ostatnim czasie obchodziły
jubileusz Złotych Godów: państwo Maria i Mieczysław

Smagaccy oraz państwo Janina i Kazimierz Kraus
(diamentowe gody),
-Pani Teresa Mitka za zaktywizowanie mieszkańców,
zorganizowanie święta seniorów i całoroczną pracę na
rzecz sołectwa Jeżów Sudecki,
-Pani Anna Bodnar - za występ muzyczny podczas
uroczystości oraz by brała przykład ze „złotych”
małżeństw, gdyż tydzień wcześniej zawarła związek
małżeński,
-Pan Jan Karmelita - który po 61 latach pracy przeszedł na
emeryturę i dołączył do grona Seniorów.
Po występach dzieci i obiedzie seniorzy mieli
czas na wspólne rozmowy, wspomnienia, a pani Anna
Bodnar zapraszała do wspólnego śpiewania pieśni biesiadnych. Atmosfera spotkania była bardzo miła więc
seniorzy przy dźwiękach muzyki bawili się do późnych
godzin wieczornych.
W imieniu samorządu i seniorów dziękujemy
wszystkim zaangażowanym, bez których pracy ta
impreza nie byłaby tak świetnie, obficie przygotowana
i radośnie przeżyta przez Seniorów.
Do zobaczenia za rok.
Agata Wolak

Kosmiczne spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim
na Górze Szybowcowej
W słoneczną niedzielę 5 października na Górze
Szybowcowej Aeroklub Jeleniogórski rozpoczął sezon
lotów jesienno-zimowych, zbiegło się to z organizacją
międzynarodowego obozu lotniczego. Tego dnia Górę
Szybowcową odwiedził jedyny polski kosmonauta
generał Mirosław Hermaszewski. Warto zaznaczyć, że
Pan Mirosław swoją przygodę z kosmosem zaczął
właśnie w Jeżowie Sudeckim.
Nasi modelarze również licznie okupowali Górę
Szybowcową. Była okazja, by skorzystać z tej pięknej
pogody i „przewietrzyć” nasze modele oraz spotkać się
z naszym wybitnym gościem. Choć Pan Mirosław miał
napięty grafik, to znalazł chwilę czasu, by z nami
porozmawiać i złożyć autograf na naszym reprezentacyjnym modelu.
W ten oto sposób model szybowca, który zdobi
sufit w sali tradycji lotniczych naszego Centrum, nosi

podpisy dwóch znakomitych pilotów: Sebastiana Kawy
oraz Mirosława Hermaszewskiego.
Marcin Gurtatowski
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Euroregionalny Piknik Modelarski
W ramach realizacji projektu pn. „Euroregionalny Piknik Modelarski” dnia 16 sierpnia na Górze
Szybowcowej odbył się Euroregionalny Piknik Modelarski organizowany przez Euroregionalne Centrum
Modelarskie oraz Gminę Jeżów Sudecki.Tego dnia mimo
niepewnej pogody na Górze Szybowcowej pojawili się
modelarze z całego Dolnego Śląska. Przybyłych gości
powitał Przewodniczący Rady Gminy Artur Smolarek
oraz zarząd naszej modelarni Władysław Jagiełło,
Marcin Gurtatowski i Rafał Wiaderek. Organizatorzy
zadbali, by tego dnia nie zabrakło podniebnych atrakcji,
można było podziwiać różne modele latające oraz
jeżdżące. Na niebie pojawiły się helikoptery, quadrokoptery, modele do akrobacji powietrznych oraz
wspaniałe makiety modeli samolotów.

Dla najmłodszych zorganizowano zawody
modeli wolno latających, dla starszych modelarzy
konkurencje sprawnościowe dronów, przeloty modeli na
czas, lądowanie do celu oraz widowiskowe cięcie
słupków styropianowych. Każda z konkurencji wywoływała wśród uczestników oraz licznie zgromadzonej
publiczności wiele adrenaliny oraz emocji. A gdy emocje
opadły, można było posilić się ciepłym bigosem oraz
smacznym żurkiem. Choć pogoda czasami płatała
naszym modelarzom psikusa i z nieba sączył się deszcz,
to w tym czasie dla odważnych widzów w hangarze był
przygotowany symulator lotów. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom, a w szczególności osobom, które pomogły przy organizacji tego
wspaniałego pikniku.
Marcin Gurtatowski

Działanie odbyło się w ramach realizacji projektu
pn. „Euroregionalny piknik modelarski”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa.

Euroregion Nysa

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
z przerwą w godzinach 8.30 - 10.00
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