NR 128/17
NAGRODA WOJEWODY
DLA SOŁECTWA SIEDLĘCIN
W niedzielę 3 września 2017 r. w gminie Oborniki
Śląskie odbyły się Dożynki Wojewódzkie 2017.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. o godzinie 11
w kościele św. Michała Archanioła w Urazie. Następnie
spod kościoła wyruszył barwny korowód z wieńcami
dożynkowymi, prezentującymi urodziwe plony
rolników, któremu towarzyszyła orkiestra dęta oraz
przejazd zabytkowych traktorów.
Późniejsza część obchodów odbyła się w plenerze przy ul. Wołowskiej w Urazie, za remizą strażacką,
gdzie obchodzono staropolski zwyczaj, jakim jest
misterium chleba, polegający na dzieleniu się poświęconym chlebem, wypieczonym z tegorocznych zbóż.
Przygotowane stoiska, bogato zaopatrzone w regionalne
produkty zachęcały odwiedzających do ich degustacji.
Dożynkom tradycyjnie towarzyszył „Konkurs na
Najpiękniejszy Tradycyjny Wieniec Dożynkowy”,
w którym sołectwo Siedlęcin zdobyło II miejsce.

Tegoroczny wieniec dożynkowy został przygotowany przez rolników oraz członków Rady Sołeckiej
wsi Siedlęcin i jest nawiązaniem do jubileuszu 300- lecia
Koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Wykonany
jest w kształcie korony, z plonów pochodzących zarówno
z pól, jak i ogrodów i sadów. We wnętrzu korony znajduje
się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem, który został
wyklejony nasionami rzepaku, soczewicy, dyni i goji.
Użyto także fragmenty sprasowanej słomy. Rama obrazu
została wykonana z kłosów pszenicy. U stóp obrazu
zostały umieszczone kwiaty w narodowych barwach-

Październik 2017
białym i czerwonym. Wieniec dożynkowy został
wykonany dwoma technikami- pleceniem z kłosów zbóż
połączonym z wyklejaniem zbóż i nasion. Część pleciona
dotyczy konstrukcji wieńca, która w całości opleciona
jest kłosami różnych zbóż: jęczmienia, owsa, żyta

i pszenicy. Do dekoracji użyto również żywych róż i
słoneczników. Plecioną koronę ozdobiły kwiaty wykonane z pestek dyni, a na szczycie wieńca zaprezentowano
słomiany krzyż.
Uroczystości towarzyszyły liczne występy
artystyczne, m. in. zespołów ludowych, takich jak: Ale
Babki z Czeszowa, Zespół Ludowy Ziemi Ścinawskiej
oraz Sąsiadeczki z Dobroszyc. Mieszkańcom oraz
odwiedzającym dawkę śmiechu dostarczył kabaret
Kopydłów, a gwiazda
wieczoru Sheyla
Bonnick Sound of
Boney M zapewniła
dobrą zabawę przy
rytmicznej muzyce.
Wieczorem odbył się
pokaz fajerwerków,
poprzedzający
imprezę taneczną,
trwającą do późnych
godzin nocnych.
Redakcja

w budżecie gminy na 2017 rok oraz ujęty w wykazie
przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Jeżów Sudecki.
2.Zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego na realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Modernizacja drogi na Łysą Górę”.
W związku z rozpoczęciem realizacji zadania
inwestycyjnego „Modernizacja drogi na Łysą Górę” oraz
pozyskaniem na ten cel środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich lata 2014-2020, jako refundację
poniesionych wydatków po zakończeniu realizacji
zadania, zachodzi konieczność zaciągnięcia pożyczki
z BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW
w kwocie do 560.000 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt
tysięcy zł). Środki zostaną uruchomione jednorazowo, po
zakończeniu realizacji zadania i przedłożeniu faktury
przez wykonawcę robót.
Wydatek na wyżej określony cel został zaplanowany w budżecie gminy na 2017 rok oraz ujęty
w wykazie przedsięwzięć do wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Jeżów Sudecki na 2017 rok.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy podjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach, zapytaniach Radnych oraz w sprawach
różnych zostały poruszone następujące zagadnienia:

Sesje Rady Gminy
XXIX Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła
się dnia 26 czerwca 2017 roku w Euroregionalnym
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 11 Radnych, czas trwania obrad od godz. 14.00 do
godz. 15.00.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXVIII Sesji Rady Gminy.
2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/zaciągnięcia długoterminowego kredytu na
realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa
i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”,
b/zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa
Krajowego na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi na Łysą
Górę”,
c/Programu Wspierania Rodziny w Gminie Jeżów
Sudecki na lata 2017 -2019,
d/przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Jeżów Sudecki.
3.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
4.Interpelacje i zapytania radnych.
5.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXVIII Sesji
Rady Gminy.
6.Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.
Rada Gminy omawiała i podjęła uchwały ws.
zaciągnięcia zobowiązań finansowych na realizacje
zadań inwestycyjnych:
1.Zaciągnięcia długoterminowego kredytu na realizację
zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa
szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie
Sudeckim”,
W związku z rozpoczęciem realizacji zadania
inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa szkoły
podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie
Sudeckim” oraz pozyskaniem na ten cel środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, zachodzi konieczność
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia w kwocie 2.440.000 zł.
Spłata zadłużenia nastąpi ze środków pozyskanych z funduszy europejskich w chwili uzyskania zwrotu
poniesionych wydatków w 2018 roku w wysokości
1.440.000 zł. Pozostała część zobowiązania w wysokości
1.000.000 zł zostanie spłacona ze środków własnych
gminy w latach 2019 -2020.
Środki zostaną uruchomione w całości w 2017 roku.
Wydatek na wyżej określony cel został zaplanowany

Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
Zabezpieczenie podmytych krawędzi asfaltu na drodze
365 w Dziwiszowie związanych z budową chodnika.
Pan Janusz Jaremen - mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego
Ograniczenie funkcjonowania strzelnicy przy ul. Podchorążych w Jeleniej Górze poprzez zakaz strzelania
w niedziele, dni świąteczne i w godzinach popołudniowych. Hałas rozchodzący się na terenie Jeżowa
Sudeckiego jest uciążliwy i szkodliwy dla mieszkańców.
Pani Dorota Lipińska - mieszkanka Dziwiszowa
1.Pisemna informacja na temat realizacji zadania
inwestycyjnego w Dziwiszowie - budowa chodnika(…).
2. Prawidłowe oznakowanie ulicy Podgórskiej.
3. Nielegalne przekształcenie działki rolnej na kompleks
leśny w Dziwiszowie.
XXX Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się dnia
21 sierpnia 2017 roku w Euroregionalnym Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji uczestniczyło 12
Radnych, czas trwania obrad od godz. 15.00 do godz.
16.25.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXIX Sesji Rady Gminy.
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2.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
b) zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku
z realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa
i rozbudowa szkoły podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim” oraz zadania inwestycyjnego „Budowa gminnego przedszkola wraz
z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim”,
d) rozpatrzenia skargi,
e)nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy
Społecznej w Jeżowie Sudeckim.
3.Interpelacje i zapytania radnych.
4.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXIX Sesji
Rady Gminy.
5.Zamknięcie obrad XXX Sesji Rady Gminy.

Radna Katarzyna Łobocka
W jakim terminie rozpoczną się prace związane
z wykonaniem placu zabaw w Chrośnicy?
Radny Krzysztof Gawron
1.Naprawa studzienek kanalizacyjnych na ulicy Długiej
w Jeżowie Sudeckim na odcinku od Zakładów
Szybowcowych do starego budynku Remizy
Strażackiej(przy posesji nr 91 wykruszył się asfalt przy
studzience).
2.Wyczyszczenie i udrożnienie korytek odwadniających
przy ulicy Ogrodowej w Jeżowie Sudeckim.
3.Wyczyszczenie koryta Szumiącej na terenie Jeżowa
Sudeckiego.
Radna Renata Nowogrodzka
1.Wykoszenie trawy przy przepompowni na ul. Górnej
w Siedlęcinie.
2.Zebranie wód opadowych na ul. Górnej 38-40 w Siedlęcinie, woda wypłukuje nawierzchnię drogi, która
spływa z wodą na drogę powiatową.
3.Poprawienie barierek na moście w Siedlęcinie celem
bezpieczniejszego przejazdu przez rzekę Bóbr.

Realizując porządek obrad Skarbnik Gminy
omówiła projekt uchwały ws. zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w związku z realizacja zadania
inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa szkoły
podstawowej wraz z wyposażeniem w Jeżowie
Sudeckim” oraz zadania inwestycyjnego „Budowa
gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem w Jeżowie
Sudeckim”.
Na poprzedniej sesji podejmowaliśmy już
uchwałę w tej sprawie, po przekazaniu uchwał do
Regionalnej Izby Obrachunkowej otrzymaliśmy uwagi,
które zostały uwzględnione w przedłożonym projekcie
uchwały.
Uzasadnienie do uchwały:
W związku z rozpoczęciem realizacji zadań inwestycyjnych "Przebudowa i rozbudowa szkoły podstawowej
wraz z wyposażeniem w Jeżowie Sudeckim" oraz
"Budowa gminnego przedszkola wraz z wyposażeniem
w Jeżowie Sudeckim" i pozyskaniem na ten cel środków
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020, zachodzi konieczność
zaciągnięcia kredytu długoterminowego na dofinansowanie w/w przedsięwzięć w kwocie 2.440.000 zł. Spłata
zadłużenia nastąpi ze środków pozyskanych z funduszy
europejskich w chwili uzyskania zwrotu poniesionych
wydatków w 2018 roku w wysokości 1.559.560 zł.
Pozostała część zobowiązania w wysokości 880.440 zł
zostanie spłacona ze środków własnych gminy w latach
2019 -2020.
Środki zostaną uruchomione w całości w 2017 roku.
Wydatki na wyżej określone cele zostały zaplanowane
w budżecie gminy na 2017 rok oraz ujęte w wykazie
przedsięwzięć do Wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Jeżów Sudecki.
Realizując porządek obrad, Rada Gminy przyjęła
uchwały zawarte w porządku obrad.
W interpelacjach, zapytaniach Radnych oraz w sprawach
różnych zostały poruszone następujące zagadnienia:

Radna Agata Wolak
Oznakowanie wyjazdu z posesji nr 125 a w Jeżowie
Sudeckim celem zwiększenia bezpieczeństwa dla
użytkowników drogi.
Pan Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
1.Zwiększenie ilości patroli policyjnych na terenie
Siedlęcina.
2.Naprawa barierki na moście przy ul. Górnej w Siedlęcinie.
3.Naprawa kamery na budynku przy ul. Długiej - Dom
Ludowy.
4.Kiedy rozpoczną się prace przy budowie boiska
wielofunkcyjnego w Siedlęcinie?
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
Zabezpieczenie wykopów przy drodze 365 w Dziwiszowie związanych z budową chodnika.
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżowa Sudeckiego
1.Naprawa studzienek na ul. Długiej w Górnym Jeżowie.
2.Kiedy rozpocznie się kontynuacja prac przy remoncie
nawierzchni na ul. Górnej w Jeżowie Sudeckim?
Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz udostępniane są do wglądu
w Biurze Rady Gminy
Redakcja
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Obchody XVII Dnia Papieskiego w Siedlęcinie
Obchody tegorocznego Dnia Papieskiego
rozpoczęły się od ogłoszenia konkursu plastycznego dla
klas 0-III; „Święty Jan Paweł II i dzieci" oraz konkursu

rodziców, zaśpiewaliśmy „Barkę” oraz Apel Jasnogórski.
W konkursie plastycznym zwyciężyła praca
Kaliny Trytek z klasy II, drugie miejsce zajęła praca Julii
Pachoty z klasy I, a trzecie-Oliwii Napory z przedszkola.
W konkursie wiedzy o Papieżu Polaku pierwsze
miejsce zajął Jakub Smolarek z klasy V, drugie miejsce
zajęła Joanna Borowiec z klasy VI, a trzecie miejsceMartyna Kędzierska z klasy IV.
Wszystkim uczniom, tym młodszym i tym
starszym, gratulujemy. Podziękowania kieruję w stronę
Rady Rodziców oraz księdza Proboszcza za ufundowanie nagród w konkursie.
Katecheta
Dorota Piwowar

wiedzy o Papieżu Polaku. 3 października 2017 roku
odbył się konkurs wiedzy o Świętym Janie Pawle II.
Uczniowie klas IV-VII pisali test. Klasowi zwycięzcy
przeszli do finału, który odbył się w niedzielę,
8 października 2017, podczas obchodów XVII Dnia
Papieskiego w Domu Ludowym. Hasłem tegorocznego
Dnia Papieskiego były słowa "Idźmy naprzód
z nadzieją." Święty Jan Paweł II nadzieją i przyszłością
świata nazywał dzieci i młodzież. Wspólnie z mieszkańcami, przy słodkich ciastach przygotowanych przez

Mańkowska, Wicemarszałek - Tadeusz Samborski,
Starosta - Janina Mazur, Wicestarosta - Krzysztof
Sowiński.
W uroczystości wręczenia nagrody dla Sołectwa
Chrośnicy Gminę Jeżów Sudecki reprezentowały: Pani
Monika Wisła-Kubiak, Joanna Wojtko - członkowie

Chrośnica - wioska barwnych wątków nagrodzona!
Sołectwo Chrośnica dnia 7 października br.
odebrało nagrodę za zajęcie II miejsca w wojewódzkim
konkursie „Piękna Wieś Dolnośląska” w kategorii:

Najlepszy start w Odnowie Wsi. Finał konkursu miał
miejsce w Niedźwiedzicach Najpiękniejszej Wsi
Dolnego Śląska 2017.
W uroczystości wzięli udział przedstawiciele
lokalnych samorządów, m.in. Wicemarszałek - Ewa

grupy odnowy wsi oraz Radna Agata Wolak - Przewodnicząca Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Turystyki.
Podczas Zebrania Wiejskiego w Chrośnicy
wspólnie mieszkańcy zadecydowali, że nagrodę przeznaczą na promocję wsi, tj. oznakowanie wioski
tematycznej przy drogach wjazdowych do miejscowości.
W ramach tych środków planuje się również wykonanie
tablicy z mapą, na której zostaną oznakowane największe
atrakcje - zabytki, regionalne produkty itp.
Joanna Wojtko
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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
stronę na fb :Chrośnica wioska barwnych wątków oraz
wydali pierwszą ulotkę informacyjną o wsi i pieczątki
„Chrośnica wioska barwnych wątków” i „Szafa
z książkami”.
- Stworzyli pierwszą w Polsce „Szafę z książkami” na
szlaku turystycznym, której pomysłodawczynią jest
mieszkanka wsi- Joanna Wojtko /wrzesień 2016/.
W wyniku działania społecznego stworzyli miejsce,
w którym każdy mieszkaniec, turysta, przechodzień
może poczęstować się książką opieczętowaną
„Chrośnica wioska barwnych wątków” i przekazać ją
dalej /bez zwrotu/ ale również zainicjowali cykl spotkań
pt. „Głośno z szafy”. Organizowane są w każdy ostatni
piątek miesiąca /cyklicznie/ dla wszystkich mieszkańców. W ramach tego działania odbyło się: wspólne
kolędowanie przy Szafie z książkami, Andrzejkowe
wróżby, Przywitanie wiosny, Stare zabawy itd.
Pragniemy podkreślić, iż powyższa inicjatywa jest
wyłącznie oparta na społecznym /bezpłatnym/ działaniu
mieszkańców wsi dla mieszkańców. W cyklicznych
spotkaniach uczestniczą dzieci i dorośli. Stopień
integracji jest bardzo wysoki, a oddziaływanie szerokie
na cały region ze względu na dostępność do szafy bez
ograniczeń czasowych i przestrzennych. Więcej
informacji na stronie fb: Szafa z książkami.
2. Działanie pt „Co nas najbardziej zintegruje -założenie
miejsca do integracji i rekreacji mieszkańców oraz
turystów”.
- Mieszkańcy wsi stworzyli i zadbali o przestrzeń
publiczną w Chrośnicy w wyniku wspólnej pracy.
Zaprojektowali skwer-pętla w centrum wsi i wspólnie
nasadzili ponad 100 drzew i krzewów. Osadzili tablicę
informacyjną - Wioska barwnych wątków, powstało
miejsce wspólnej integracji. Kolejnym krokiem było
utworzenie skweru - odpoczynku dla turystów
i mieszkańców. W trakcie prac uczestniczyło ponad 25
osób.
- W świetlicy wiejskiej, która została odnowiona
i pomalowana przez mieszkańców w sposób podkreślający charakter dziedzictwa historycznego miejscowości,
dokonali zebrania ustnych przekazów najstarszych
mieszkańców oraz dokumentów, zdjęć historycznych.
Na spotkaniu organizowanym w świetlicy wiejskiej
w święto patronki wsi św. Jadwigi /październik 2016/,
mieszkańcy relacjonowali wspomnienia, oglądając stare
slajdy, wspólnie z młodszymi mieszkańcami uczestniczyło ponad 40 osób, gromadząc zbiory w Ekomuzeum

Opis realizacji zgłoszonych do konkursu
„Najlepszy start w Odnowie Wsi 2017”
„CHROŚNICA WIOSKA BARWNYCH WĄTKÓW
- TKAMY WĄTKI KULTURY NA OSNOWIE
NATURY”
Chrośnica to mała wieś położona malowniczo w
Górach Kaczawskich. Dzieje Chrośnicy sięgają XII
wieku, osada została założona przez cystersów. Jej
łańcuchowy charakter pozostał do dnia dzisiejszego,
tworząc zaczarowany klimat. Dopełnieniem są cenne
zabytki: kościół św. Jadwigi, pięć krzyży pokutnych,
stary cmentarz, liczne stare budynki szachulcowe
charakterystyczne dla regionu. To wszytko oplata
bogactwo flory i fauny.
Mieszkańcy Chrośnicy /ok.180 osób/ bazując na
dziedzictwie przyrody, historii i tradycji, wykorzystują
bogactwo i poprzez integrację wpływają na rozwój wsi
i regionu. Utworzyli wieś tematyczną zgodnie
z zaplanowanym programem krótkoterminowym SSRW
Chrośnica, powołanym do życia w 2015 roku. Powyższy
cel stał się motorem do pokonania barier i słabych stron
wsi, tj. niska aktywność mieszkańców, brak zainteresowania życiem społecznym, brak miejsca do integracji,
słaba promocja wsi, brak wykorzystania zasobów
dziedzictwa i natury, niska estetyka przestrzeni
publicznej.
1. Działanie „Co najbardziej zmieni nasze życie wspólne prace nad ofertą tematyczną - Chrośnica wioska
barwnych wątków”.
Zgodnie z krótkoterminowym programem rozwoju wsi
mieszkańcy podjęli próbę wspólnego pobudzenia pasji
w sobie samych, bazując na przestrzeni, w której żyją.
W wyniku powyższego stworzyli wioskę tematyczną,
która jest inspiracją do dalszej aktywności, a zarazem
wizytówką i atrakcją turystyczną regionu. W ramach
projektu zrealizowali następujące przedsięwzięcia:
- Stworzyli ofertę tematyczną wsi, aktywnie wprowadzając i promującą wieś w całej Polsce. Oferta
wypracowana została podczas 6 spotkań przez ponad 20
mieszkańców. Mieszkańcy organizują liczne warsztaty
m.in. w Ekomuzeum Tkactwa i Barwienia Naturalnego
dla wszystkich grup wiekowych. Promują wieś na
targach- Turtec w Jeleniej Górze 2016, Międzynarodowe
Targi Turystyczne we Wrocławiu 2017, na licznych
jarmarkach i konferencjach ogólnopolskich. Stworzyli
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Tkactwa i Barwienia Naturalnego w Chrośnicy .
Realizując w/w projekty mieszkańcy wsi
Chrośnica przełamali bariery, które zostały zauważone
i opisane w Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chrośnica.
Przez okres zaledwie półtora roku, wzrosła w dużym
stopniu aktywność i zainteresowanie życiem społecznym
przez mieszkańców. Powstała wioska tematyczna, która

nie tylko promuje turystycznie region, ale również
pozwala mieszkańcom wykorzystać potencjał dziedzictwa regionu. Wykreowanie wspólna pracą nowej
przestrzeni publicznej wsi, wtopionej uświadomiło
mieszkańcom moc wspólnego działania i obudziło do
dalszy inicjatywy.

Święto plonów w Sołectwie Jeżów Sudecki

W trakcie uroczystości dożynkowych odbył się
konkurs "Bezpieczne gospodarstwo" zorganizowany
przez KRUS Jelenia Góra, a także konkurencje sportowe
dla dzieci i dorosłych. Pokaz ubijania masła wzbudził
zainteresowanie i aplauz zebranych, ponieważ te
czynności wykonywali Sołtysi obecni na dożynkach.
Każdy z nich, w rytm piosenki „My Słowianie”, wykazał
się niezwykłymi umiejętnościami w tej trudnej dziedzinie, a masło cieszyło się wielkim powodzeniem wśród
degustatorów. Biesiadnikom umilały czas zespoły
ludowe: „Dziwiszowianki” i „Sokolik”. Kolejną atrakcją
był zorganizowany przez Euroregionalne Centrum
Modelarskie pokaz modeli latających, a także zajęcia
z modelarstwa. Miody i produkty pszczelarskie zaprezentował p. Eugeniusz Dawidowicz. Na koniec
sobotnich obchodów sołeckich dożynek odbyła się
zabawa "pod chmurką". W takt przebojów znanych

W sobotę 2 września 2017 roku w Jeżowie
Sudeckim odbyły się sołeckie dożynki. Pierwsza część
uroczystości - biesiada dożynkowa odbywała się w

Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich.
Gości przywitał Wójt Edward Dudek, p. Sołtys Teresa
Mitka ks. Proboszcz Andrzej Szarzyński, który poprowadził krótką modlitwę w podziękowaniu za plony.
Jeżowskie gospodynie przygotowały pyszne potrawy,
m.in. pierogi, gołąbki i kartoflankę, która rozdawana była
do ostatniej chochli. Tradycyjnie odbył się też konkurs
ciast. Pierwsze miejsce zdobyło ciasto p. Haliny
Pawliszyn, drugie p. Mirosławy Kacperskiej i trzecie
p. Danuty Borowik. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali nagrody ufundowane przez Panią Sołtys i Radę
Sołecką Jeżowa Sudeckiego.

i lubianych zgromadzeni bawili się do późnych godzin
wieczornych. Uroczystości dożynkowe zakończyła
niedzielna msza święta w kościele św. Stanisława
Biskupa, która sprawowana
była o godz. 12.00 w intencji
rolników i o błogosławieństwo
plonów. Poświęcono wieniec
dożynkowy i płody rolne.
Organizatorami dożynek sołeckich był Sołtys i Rada Sołecka,
a były one współfinansowane
przez Związek Gmin Karkonoskich i Dolnośląską Izbę
Rolniczą.
Iwona Majtczak
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rzece Biała Desna. Trudy wędrówki oraz kapryśną
pogodę rekompensowały zapierające dech w piersi
widoki oraz niepowtarzalny urok barwnej jesieni
w górach. Uczestnicy na trasie rajdu mogli podziwiać
unikalną architekturę zabudowy mieszkalnej oraz
elementy infrastruktury zbudowanej z myślą o amatorach
sportów zimowych. Wszyscy byli pod wrażeniem

Cztery pory roku na górskim stoku

Gminy partnerskie Jeżów Sudecki i Paseky nad
Jizerou leżą w górach, posiadają rozbudowaną
infrastrukturę oraz wiele atrakcji i znaczny potencjał
turystyczny. Promocja aktywnego wypoczynku oraz
upowszechnianie wiedzy na temat możliwości
wykorzystania oferty turystycznej partnerów jest
motywem przewodnim projektu pn. ,,Cztery pory roku na
górskim stoku”. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki
współfinansowaniu ze Środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa
za pośrednictwem Euroregionu Nysa. Pierwszym z cyklu

oryginalnej aranżacji szlaków turystycznych, oznaczeń
i drewnianych rzeźb, które mają na celu urozmaicać
wędrówkę turystów pieszych i rowerowych. W tracie
rajdu miała miejsce krótka przerwa na regenerację
i pierwszy posiłek, a uczestnicy mogli bliżej zapoznać się
z historią i atrakcjami najbliższego regionu. Następnie,
gdy pogoda się nieco poprawiła, wszyscy w znakomitych
nastrojach wyruszyli w kierunku mety rajdu, gdzie
wykonaliśmy pamiątkową fotografię. Na zakończenie
nasz partner zaplanował dla nas specjały czeskiej kuchni,
tradycyjny obiad z gulaszem i knedlikami, ciasta i napoje.
Uczestnicy imprezy wymienili się doświadczeniami oraz
omówione zostały kolejne etapy realizacji wspólnego
projektu.

czterech zaplanowanych działań był Jesienny Rajd Gmin
Partnerskich, który odbył się na terenie Czech w
najbliższym regionie gminy Paseky nad Jizerou 7 X 2017
roku. W spotkaniu uczestniczyli wraz z rodzinami
mieszkańcy zaprzyjaźnionych gmin z Czech, Polski
i Niemiec. Po oficjalnym przywitaniu wszyscy otrzymali
pamiątkowe koszulki i wyruszyli na trasę pieszej
wędrówki. Miejscem startu była miejscowość Desna ,
znana z pozostałości po katastrofie przerwanej tamy na

koordynator projektu
Artur Breczko

Projekt "Współpraca Gmin Partnerskich w tradycji i kulturze dwóch narodów " jest współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem
Euroregionu Nysa w ramach Interreg V- A Republika Czeska - Polska 2014-2020.
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dla uczestników oraz młodzieży szkolnej. Rywalizowali
oni w rowerowym torze przeszkód, rowerowej „jeździe
żółwiej” i kręglach. Najlepszym nagrody wręczała
dyrektor szkoły Zuzanna Kozyra.

X Międzynarodowy Turystyczny Maraton
Rowerowy - 09.09.2017 r.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w Jeleniej Górze po
raz 10 zorganizowało Międzynarodowy Turystyczny
Maraton Rowerowy, w którym udział wzięli kolarze

W konkurencjach młodzieżowych najlepiej
wypadli:
I miejsce
Agata Jabkowska - kręgle
Michał Jaczenia - rowerowy tor przeszkód
Kajetan Dusznik - jazda żółwia

z Czech, Niemiec oraz Polski. Jednym z etapów
maratonu był przyjazd do Siedlęcina. W szkole
podstawowej rozegrano konkurencje sprawnościowe
II miejsce
Przemysław Kochan - kręgle
Marceli Krzywy - rowerowy tor przeszkód
Kacper Żegota - jazda żółwia
III miejsce
Wiktoria Żegota - kręgle
Julia Wekłyk - rowerowy tor przeszkód
Marta Marchewka - jazda żółwia
Nagrodę dla najmłodszego uczestnika maratonu
otrzymała Wiktoria Żegota.
Wszystkim uczestnikom imprezy serdecznie
gratulujemy !
Andrzej Zaremba
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Projekt współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Erasmus+
podczas mobilności był głównie język angielski, kurs
który został zrealizowany pozwolił na usprawnienie
komunikacji.

COULD YOU SPEAK WITH ME
- mobilność kadry edukacji szkolnej
Gmina Jeżów Sudecki w okresie wakacji 2017r.
zapewniła kadrze oświaty możliwość korzystania w pełni
z możliwości rozwoju osobistego i zawodowego oraz
uczenia się. Uczestnikami projektu "Could you speak
with me" było 19 nauczycieli z Gminy Jeżów Sudecki,
którzy w ramach zdobywania nowych kwalifikacji
metodycznych wzięli udział w dwutygodniowym
szkoleniu zagranicznym w Wielskiej Brytanii.

Zarówno Gmina jak i szkoły: Zespół Szkół w Jeżowie
Sudeckim oraz Szkoła Podstawowa w Siedlęcinie, chcą
żeby placówki stały się otwartymi na adaptację nowych
narzędzi i metod nauczania. Nauczyciele, dzięki
mobilności, skorzystali z nauki języka angielskiego, ale
również mogli zdobyć nowe kwalifikacje metodyczne i
kompetencje w zakresie języka angielskiego wg metody
Mobilność odbyła się w dwóch terminach: 1 nauczyciel:
02.07.2017 - 15.07.2017 oraz 18 nauczycieli: 16.07.2017
- 29.07.2017, w siedzibie szkoły Avalon School of
English w Londynie.
Gmina, dzięki mobilności nauczycieli, pomogła
poprawić ich kwalifikacje i umiejętności językowe
w celu podniesienia jakości pracy. Doskonalenia
wymagają umiejętności komunikacyjne w zakresie
posługiwania się językiem angielskim na co dzień oraz w
zakresie słownictwa związanego z edukacją i otaczającą
nas rzeczywistością. Wskazane więc było poszerzenie
wiadomości i umiejętności kadry pedagogicznej o nowe
metody i formy pracy. Ponieważ językiem komunikacji
Avalon Direct English (ADE). Metoda ta, to najszybszy
i najskuteczniejszy sposób nauki języka angielskiego
w oparciu o nowoczesne słownictwo. Metoda ta,
wspomagana przez jasny przekaz zasad gramatycznych
i wykorzystanie praktycznego, codziennego słownictwa,
gwarantuje szybką i łatwą naukę komunikowania się
w języku angielskim. Metoda ADE zachowuje naturalne
4 etapy, których prawidłowa kolejność stosowania ma
ogromne znaczenie w nauce języka obcego. Metoda ta
może być stosowana w nauczaniu innych przedmiotów
w szkole. Metoda ADE jest metodą powtórkową, dzięki
czemu mamy pewność, że uczeń w trakcie lekcji
zapamięta wiedzę przekazywaną przez nauczyciela.
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Dodatkowym atutem mobilności-pobytu na
szkoleniu w Wielkiej Brytanii była możliwość praktycznego wykorzystania znajomości języka angielskiego
w życiu codziennym, a doskonała lokalizacja zakwaterowania gwarantowała uczestnikom projektu nieograniczony dostęp do głównych atrakcji turystycznych
i kulturalnych Londynu.
Na zakończenie kursu uczestnicy przystąpili do
egzaminu oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające
odbycie stażu w Avalon School of English.
Przebywając w specjalistycznej instytucji szkoleniowej, uczestnicy projektu przede wszystkim udoskonalili swoją znajomość języka angielskiego i polepszyli
zdolności komunikacyjne oraz stali się bardziej otwarci
na wdrażanie innowacyjnych metod nauczania.

Kompleksowe poznanie metody Avalon Direct English,
systemu jej wdrażania oraz materiałów edukacyjnych
wzbogaciło warsztat pracy nauczycieli i umożliwiło im
dokonania weryfikacji dotychczas stosowanych metod
nauczania języka obcego. Mogą oni teraz ukierunkować
swoje działania na kontynuację samokształcenia w
metodzie Avalon Direct English, oraz promowanie
metody w środowisku nauczycieli. Przy korzyściach
wynikających z udziału w projekcie należy również
wspomnieć o pobudzeniu potrzeby ciągłego dokształcania się i doskonalenia znajomości języka, poszerzania
wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania różnorodnych metod nauczania, jak również o zwiększonej
mobilności zawodowej.
Edyta Wawrzyniak
1.VII Bieg Do Pani Fatimskiej - Oleśnica - 15.08.2017 r.

Jesienne Bieganie Młodzieży Szkolnej
Okres jesienny sprzyja do zajęć na świeżym
powietrzu. Wykorzystując to, młodzi biegacze z gminy

I miejsce II miejsce III miejsce -

Kalina Trytek Marceli Krzywy
Marta Marchewka
Iwo Domaradzki

2. Strefowe Biegi Przełajowe LZS - Jeżów Sudecki 15.09.2017 r.
I miejsce - Estera Krzywy Mateusz Karmelita
II miejsce - Maja Hanusewicz Olaf Mela
III miejsce - Marceli Krzywy Kacper Balakowski
Sandra Saleska

Jeżów Sudecki wzięli udział w różnych imprezach
biegowych, notując duże sukcesy:

3.XV Memoriał Ryszarda Semczuka - impreza z cyklu
"JELENIA GÓRA BIEGA" - Jelenia Góra - 16.09.2017 r.
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I miejsce -

Aleksandra Borowiec
Weronika Żurawska
Marta Marchewka
Marceli Krzywy

II miejsce -

Estera Krzywy
Aleksandra Hamkało
Aleksandra Guzowska

III miejsce - Martyna Tyka
Joanna Borowiec
Aleksander Wilk
4.Finał Dolnośląski Biegów Przełajowych LZS Roztoka - 21.09.2017 r.
VI miejsce - Maja Hanusewicz Marceli Krzywy
IX miejsce - Mateusz Karmelita
X miejsce - Sandra Saleska Kacper Balakowski
Andrzej Zaremba
Szkoła rozpoczyna wprowadzanie nowej podstawy
progra-mowej w klasie I, IV oraz VII. Po wystąpieniu
Pani Dyrektor głos zabrał Wójt Gminy, który życzył
uczniom dużo sukcesów w nauce, aby czas w szkole był
radosny i pracowity.
Po wyprowadzeniu sztandaru uczniowie z rodzicami
spotkali się z wychowawcami klas.

Uroczyste Rozpoczęcie
Roku Szkolnego
2017/2018 Szkole
Podstawowej im. Polskich
Nauczycieli Tajnego
Nauczania w Siedlęcinie
W dniu 4 września odbył się
uroczysty apel z okazji
rozpoczęcia roku szkolnego
2017/2018. W apelu wzięli
udział: Wójt Gminy Edward
Dudek, Zastępca Wójta
Gminy Artur Smolarek,
Sołtys Wsi Siedlęcin
Marian Tyka Ksiądz Proboszcz Dariusz Pytel, rodzice,
uczniowie, członkowie rodzin uczniów oraz nauczyciele.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem
sztandaru Szkoły i odśpiewaniem hymnu Polski.
Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Zuzanna
Kozyra. Pani Dyrektor serdecznie powitała dzieci z
oddziałów przedszkolnych, dzieci z klas I-VII oraz
przybyłych gości. Przedstawieni zostali również nowi
nauczyciele oraz wychowawcy klas. Wspomniany został
nowy system edukacyjny - ośmioklasowy. W tym roku

Dominika Litke

W sobotę 23.09.2017 r. reprezentacja gminy Jeżów
Sudecki wzięła udział w Poutovym Behu Budarkou
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 i seniorów. Na dystansie
1100m w typowym biegu alpejskim /pod górę/
reprezentanci Jeżowa Sudeckiego osiągnęli sukcesy:
Maja Hanusewicz
I miejsce w biegu do lat 10
Marta Marchewka
I miejsce w biegu do lat 15
Kacper Żegota
I miejsce w biegu do lat 10
Kacper Balakowski I miejsce w biegu do lat 15
Dawid Rzepka
I miejsce w biegu seniorów
Julia Lachowicz
II miejsce w biegu do lat 15
Fabian Ługowski
II miejsce w biegu do lat 10
Marceli Krzywy
II miejsce w biegu do lat 15

Bieg górski w Paseky nad Jizerou
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Aleksandra Borowiec III miejsce w biegu do lat 10
Nikola Garlińska
III miejsce w biegu do lat 15
Igor Murzyn
III miejsce w biegu do lat 10
Kajetan Dusznik
III miejsce w biegu do lat 15
Ten bardzo trudny bieg ukończyli wszyscy startujący.
Serdecznie im
gratulujemy!
Andrzej Zaremba

Święto Latawca' 2017
23 września na Górze Szybowcowej odbyły się
zawody w puszczaniu latawców pn. - „Święto Latawca”,
organizowane po raz trzeci przez Euroregionalne
Centrum Modelarskie. Mimo niezbyt sprzyjającej
pogody udało się przeprowadzić konkurencje, w których
wzięło udział 20 zawodników z Jeżowa Sudeckiego,
Jeleniej Góry, Bielawy i Szczawna Zdrój. Sędziowie
mieli dużo pracy przy ocenie latawców, ponieważ

Latawce skrzynkowe do lat 11
I Adrian Gurtatowski
II Jakub Maciejak
III Paweł Taraszkiewicz
Latawce skrzynkowe od lat 12 do 16
I Igor Chmielowski
II Dominik Gurtatowski
III Andrzej Roszak
Zwycięzcy otrzymali medale, dyplomy, nagrody
rzeczowe i słodycze. Każdy uczestnik zawodów
otrzymał dyplom za udział, odznakę z zawodów i
słodycze. Współorganizatorem Święta Latawca był
Aeroklub Jeleniogórski, który zawsze uczestniczy
w naszych imprezach, tym razem pan Jacek Musiał
udostępnił dwa samoloty: Wilgę i Jaka, co było
dodatkową atrakcją dla dzieci, bo mogły usiąść za
sterami prawdziwego samolotu.

wszystkie były wykonane z dużą starannością i pięknie
zdobione. Ocenie podlegało - wykonanie, trudność
budowy, zdobienia oraz lot latawca.
Wyniki w grupach wiekowych i modelach latawców:

Serdecznie dziękuję państwu Miroś za
ufundowanie pieczywa na zawody, pani Sołtys -Teresie
Mitkaza ufundowanie słodyczy na nagrody. Paniom
Marioli Gurtatowskiej, Katarzynie Wiaderek i Marii
Chojnackiej za pomoc podczas zawodów przy bufecie
i grillu. Dziękuję kolegom modelarzom i wszystkim,
którzy pomagali przy organizacji zawodów.
Władysław Jagiełło

Latawce płaskie do lat 11
I Jakub Maciejak
II Paweł Taraszkiewicz
III Maria Malczuk
Latawce płaskie od lat 12 do 16
I Mateusz Urbaniak
II Oliwia Kowal
III Dominik Gurtatowski
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Jeżowski Orient Express
26 września 2017 roku naszą szkołę odwiedzili
przedstawiciele Fundacji Pokoju Goi, która zajmuje się
promowaniem i podkreślaniem niezwykłej wartości, jaką
jest pokój na świecie. Spotkanie z wyjątkowymi gośćmi
z dalekiej Japonii odbyło się z inicjatywy pana Jerzego
Sapieli, który prowadzi w naszej gminie zajęcia Aikido
dla najmłodszych dzieci, oraz pana Jacka Kozłowskiego
z Fundacji Heiwa.
W imieniu Szkoły Podstawowej w Jeżowie
Sudecki delegację przywitały: pani dyrektor Anna
Kędzierska i pani wicedyrektor Anna Bodnar. Gminę
Jeżów Sudecki reprezentował zastępca Wójta Gminy
Jeżów Sudecki pan Artur Smolarek. Niestety, ze
względów organizacyjnych, w tym ciekawym spotkaniu
mogła wziąć udział tylko część naszych podopiecznych
z klas najmłodszych.

nieśmiałość i nie tylko wzorowo wywiązały się
z powierzonych im zadań, lecz także opanowały
podstawowe zwroty i wyrażenia w języku japońskim. Na
zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali drobne
upominki, a na pamiątkę mogli zatrzymać wytwory

swojej pracy, którymi były kolorowe papierowe fidget spinery oraz wykaligrafowane japońskie wyrazy, m.in.:
miłość, nadzieja, pokój .
Podczas zwiedzania Izby Pamięci Tradycji
Lotniczych znamienici goście mieli możliwość poznania
historii ośrodka szybowcowego w Jeżowie Sudeckim. Na
zakończenie, przy stole zastawionym pysznymi wypiekami, które przygotowali rodzice uczniów, odbyło się
podsumowanie wizyty. Po burzliwej dyskusji zaproszeni
goście wytypowali najciekawsze prace plastyczne
znajdujące się na okolicznościowej wystawie o tematyce
Po oficjalnym powitaniu uczniowie klasy trzeciej
zaprezentowali krótki program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Joanny Słabickiej.
Najmłodsi pięknie zaśpiewali tradycyjne polskie pieśni
oraz z gracją zatańczyli poloneza, wprawiając naszych
gości w prawdziwy zachwyt. Kolejnym punktem wizyty
były zajęcia warsztatowe, w których wzięli udział

również uczniowie klas czwartych. Pani Sonoko Tanaka
uczyła dzieci origami, czyli trudnej sztuki składania
papieru, a pod czujnym okiem pani Masako Sawanobori
uczestnicy mogli poznać tajniki japońskiej kaligrafii.
Trzeciaki i czwartaki szybko przełamały początkową
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związanej z Krajem Kwitnącej Wiśni. Wybór nie był
łatwy - ponieważ poziom konkursu okazał się wysoki,
a nasi młodzi artyści wykazali się niezwykłą wyobraźnią
i pomysłowością.
Szkoda tylko, że wizyta przebiegła w iście ekspresowym
tempie i tak krótko można było cieszyć się obecnością
naszych gości z Dalekiego Wschodu. Mamy nadzieję, że
w przyszłości odbędą się kolejne spotkania umożliwiające bliższe poznanie kultury i zwyczajów mieszkańców Japonii.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
realizacji tej niezwykłej wizyty i wsparli nas rzeczowo
oraz organizacyjnie.
Artur Breczko

Kolejna nagroda Liczyrzepy
w Gminie Jeżów Sudecki
Już po raz dwudziesty Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze przyznawało nagrody za promocję
regionu. Gmina Jeżów Sudecki w kategorii - Promocja
Regionu zgłosiła kandydata - Stowarzyszenie
„Euroregionalne Centrum Modelarskie" w Jeżowie
Sudeckim.
Dnia 6 października br. w Piechowicach w pałacu
Pakoszów w ramach Karkonoskich Spotkań Turystycznych, Starosta Jeleniogórski - Anna Konieczyńska

wręczyła nagrodę, którą odebrali Władysław Jagiełło Prezes Stowarzyszenia Euroregionalne Centrum
Modelarskie, Rafał Wiaderek i Marcin Gurtatowski członkowie stowarzyszenia.
Praca i zaangażowanie instruktorów modelarstwa, ale
także dzieci, rodziców wpłynęły na tak wysoką ocenę
i zdobycie prestiżowej nagrody dla stowarzyszenia
i gminy.
Euroregionalne Koło Modelarskie zostało reaktywowane w Jeżowie Sudeckim w 2012 roku przez Pana
Władysława Jagiełłę, który wspólnie z Rafałem
Wiaderkiem i Marcinem Gurtatowskim na bazie Zespołu
Szkół w Jeżowie Sudeckim rozpoczęli działalność koła
modelarskiego z dziećmi i młodzieżą. Po oddaniu do
użytkowania Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich Koło Modelarskie otrzymało swoje
zaplecze modelarskie, które zostało w pełni wyposażone

w niezbędny w tym zakresie sprzęt, w ramach
realizowanego Programu Operacyjnego Współpracy
Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.
Po otwarciu obiektu w/w instruktorzy i modelarze
rozpoczęli zajęcia w ramach warsztatów modelarskich,
które prowadzone są dwa razy w tygodniu i biorą w nich
udział mieszkańcy Gminy Jeżów Sudecki i Powiatu
Jeleniogórskiego. Koło uczestniczy w licznych
zawodach modelarskich w kraju i za granicą oraz na
terenie gmin położonych na obszarze Euroregionu
„Nysa”, zarówno w Niemczech jak i w Czechach. Bardzo
duże zaangażowanie w/w instruktorów, zawodników
i modelarzy przyczyniło się do rozpropagowania,
szczególnie wśród mieszkańców gmin Powiatu
Jeleniogórskiego, tradycji modelarskich, które mocno
wpisane są w historię lotnictwa Jeżowa Sudeckiego
(niegdyś Grunau).
Istotnym wydarzeniem w życiu Koła Modelarskiego była wizyta polskiego kosmonauty - Mirosława
Hermaszewskiego, który odwiedził pracownię, opowiadał młodzieży o swojej przygodzie z szybownictwem
i lotnictwem i przyznał, że jeżowscy modelarze mają
najlepiej wyposażoną pracownię modelarską w Polsce.
Takie słowa uznania procentują, nasze modele coraz

częściej widziane są podczas imprez na terenie powiatu,
województwa i kraju.
Modelarze opiekują się Izbą Pamięci Lotnictwa,
która mieści się w budynku Euroregionalnego Centrum
Spotkań Gmin Partnerskich. Zgromadzone tam
eksponaty muzealne są udostępniane odwiedzającym
naszą Gminę turystom, gościom i mieszkańcom.
Potencjał działania wzmacniany jest dzięki
mieszkańcom gminy i sympatykom modelarstwa, którzy
przekazują eksponaty do zasobów Izby oraz pamiątki
związane z historią lotnictwa i tradycji lotniczych.
Organizacja spotkań oraz bezpośredni przekaz
informacji, przeżyć i wspomnień przez byłych lotników
i szybowników powoduje wzrost zainteresowania tą
tematyką oraz staje się znaczącą atrakcją turystyczną na
bazie, której budowane są produkty turystyczne,
a jednocześnie tworzony jest „Park Kulturowy Lotnictwa
w Jeżowie Sudeckim”.

14

Działalność Euroregionalnego Centrum Modelarskiego
w Jeżowie Sudeckim stanowi ważny elementy podtrzymywaniu tradycji lotniczych, szczególnie poprzez pracę
edukacyjną z dziećmi i młodzieżą. Pasjonaci modelarstwa lotniczego poprzez codzienną pracę, osobisty
przykład i zaangażowanie sprawiają, że grupa miłośników lotnictwa rozwija się i dociera do bardzo wielu
środowisk, w tym do dzieci i młodzieży.
Gmina Jeżów Sudecki od dziesięcioleci związana
jest z lotnictwem i w dalszym ciągu czyni wiele starań,
aby je dalej rozwijać. W dokumentach strategicznych
Gminy Jeżów Sudecki tradycje lotnicze stanowią ważny
element jej rozwoju i w związku z tym wiele działań
samorządu skierowanych jest na utrzymanie tego
charakteru Gminy w promocji, turystyce (tworzenie
produktów turystycznych) oraz edukacji.
W 2016 roku zostało założone stowarzyszenie
„Euroregionalne Centrum Modelarskie”, co pozwoliło na
pozyskiwanie środków na bieżącą działalność, w tym do
reprezentowania regionu na zawodach krajowych i poza
granicami kraju. Stowarzyszenie nawiązuje kontakty
z innymi kołami modelarskimi w kraju i za granicą
i rozwija swoją działalność, rozszerzając możliwości
prezentacji Gminy i Powiatu Jeleniogórskiego.
Głównymi zadaniami postawionymi sobie przez
Stowarzyszenie na 2017 rok to:
1.Prowadzenie warsztatów modelarskich dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
2.Szkolenie kadry instruktorskiej.
3.Organizacja zawodów, imprez i zajęć modelarskich na
terenie Gminy Jeżów Sudecki.

4.Kultywowanie tradycji lotniczych Jeżowa Sudeckiego
poprzez modernizację i rozbudowę Izby Tradycji
Lotniczych oraz działania popularyzatorskie w tym
zakresie w szkołach, wioskach Gminy Jeżów Sudecki,
a także podczas imprez i festynów organizowanych na
terenie gminy oraz na zaproszenie w innych
miejscowościach i gminach partnerskich. Poprzez
przekaz multimedialny możliwość wykorzystania
posiadanych zdjęć, instrukcji, wykresów, rysunków
itp. do codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą,
w szkoleniach instruktorów oraz popularyzacji wiedzy
o lotnictwie na naszym terenie.
5.Udział w zawodach, imprezach i piknikach modelarskich organizowanych przez inne koła modelarskie.
6.Działania prowadzone będą z wykorzystaniem
obiektów gminnych oraz Aeroklubu Jeleniogórskiego
oraz współpracujących kół i organizacji.
Działania oraz zasługi w rozwoju lotnictwa
doceniła Kapituła najwyższego honorowego wyróżnienia lotniczego w Polsce składająca się z Redakcji
„Skrzydlatej Polski” i Zarządu Krajowej Rady
Lotnictwa, przy wsparciu Dowództwa Generalnego
Rodzaju Sił Zbrojnych i Aeroklubu Polskiego, przyznając Euroregionalnemu Centrum Modelarskiemu
w Jeżowie Sudeckim „BŁĘKITNE SKRZYDŁA 2016"
za wskrzeszenie lotniczej działalności modelarskiej na
Ziemi Jeleniogórskiej i wkład w kształcenie najmłodszych adeptów lotnictwa.
Redakcja

Wszystkich Świętych

tłumnie przybywających do Rzymu na wiosnę).
Dziś teologowie podkreślają, że "uroczystość
obejmuje nie tylko świętych kanonizowanych, ale
wszystkich zmarłych, którzy osiągnęli doskonałość, a zatem także zmarłych krewnych i przyjaciół".

Święto męczenników
Wspomnienie wszystkich świętych ma swoje
źródło w kulcie męczenników. Pamięć o tych, którzy
oddali życie za wiarę była wówczas pieczołowicie
przechowywana i czczona. Każda z lokalnych wspólnot
posiadała spis swoich męczenników, którzy oddając
życie za wiarę.
Z upływem czasu
te listy wydłużały
się od imion nie
tylko męczenników, ale też osób
odznaczających
się szczególną
świętością.
W Rzymie w VIII
wieku, w święto
Wszystkich Świętych czczono jedynie Maryję i
męczenników. W późniejszych wiekach dołączono kult
"wszystkich doskonałych Sprawiedliwych". Obchody
przeniesiono z 13 maja na 1 listopada (powodem tej
zmiany były trudności z wyżywieniem pielgrzymów,

Zwyczaje i obrzędy
W krajach katolickich w Dniu Wszystkich
Świętych odwiedzamy rodzinne groby, by wspomnieć
zmarłych najbliższych. W kościele prawosławnym takim
dniem jest Niedziela Wielkanocna. W większości religii
ze świętem zmarłych związany jest ogień, jest on
symbolem pamięci, wdzięczności, modlitwy. Z obrzędów ludowych przetrwał jeszcze gdzieniegdzie zwyczaj
karmienia dusz zmarłych, przybyłych w tym dniu
z zaświatów na ziemie. W tym celu zostawiano na stole
chleb z masłem lub cały obiad. Dzisiaj wszystkie te
praktyki i ofiary zastąpione zostały nabożeństwami
w kościołach, modlitwami, odwiedzaniem cmentarzy,
kwiatami składanymi na mogiłach i płonącymi świecami.
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Dzień Tabliczki Mnożenia

Zelandii, Indii, Filipin, Urugwaju,… . Akcja miała na
celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia. W piątek powołani Egzaminatorzy
sprawdzali umiejętność mnożenia wśród uczniów,
nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Patrol
Egzaminacyjny MT pojawił się również w Urzędzie
Gminy. Dorośli mogli popisać się przed dziećmi
doskonałą znajomością przykładów mnożenia. Obchody
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły

29 września 2017r. odbył się w naszej szkole VII
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Do akcji włączyło
się 3883 szkół z różnych krajów świata, między innymi z:
Polski, USA, Kolumbii, Irlandii, Anglii, Arabii
Saudyjskiej, Rosji, Ukrainy, Białorusi, Austrii, Nowej

w uczniach i dorosłych wiele pozytywnych emocji,
pobudziły chęć zdrowej rywalizacji. Tego dnia odbył się
także konkurs z tabliczki mnożenia. Mistrzami tabliczki
mnożenia zostały: Wiktoria Kędziorek, Natalia
Koprowska i Julia Lachowicz.
GRATULUJEMY wiedzy i odwagi!
Bogumiła Gnat

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:
Poniedziałek
w godzinach 7.30 – 17.00
Wtorek – Czwartek w godzinach 7.30 – 15.30
Piątek
w godzinach 7.30 – 14.00
Kasa czynna jest w godzinach:
Poniedziałek
- 8.00 – 8.30 , 10.00 – 16.30
Wtorek – Czwartek - 8.00 – 8.30 , 10.00 – 15.00
Piątek
- 8.00 – 8.30, 10.00 – 13.30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK
30
00
15 DO 17

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym

Godziny przyjęć interesantów w Rewirze II Dzielnicowych I Komisariatu Policji w Jeleniej Górze, ul. Kiepury 32
Druk
Poniedziałek, wtorek
- w godz. 9.00 - 11.00 oraz w godz. 16.00 - 18.00
sfinansowany
Środa
- w godz. 16.00 - 19.00
przez
Czwartek
- w godz. 9.00 - 11.00 oraz w godz. 16.00 - 18.00
Związek
Gmin
W pozostałych dniach i godzinach kontakt telefoniczny z Dyżurnym I Komisariatu Policji
Karkonoskich
w Jeleniej Górze, ul. Armii Krajowej 5 tel. 757 526 938, 757 520 150
WYDAWCA:
Rada Gminy Jeżów Sudecki.
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tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257 wew. 126, e:mail radagminy@jezowsudecki.pl Redakcja zastrzega sobie prawo
do wykonywania skrótów oraz nie zwraca materiałów wykorzystanych przy redagowaniu gazetki. Materiały do następnego numeru
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