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Spotkanie mieszkańców gmin partnerskich
z Jeżowa Sudeckiego i Pasek nad Jizerou to już niestety

Czerwiec 2018
wspinaczkowej pod czujnym okiem instruktorów. Nie
tylko dla najmłodszych zajęcia okazały się prawdziwym
wyzwaniem i dla wielu z nas nie zabrakło prawdziwych
emocji. W trakcie imprezy mogliśmy również podziwiać
wyeksponowane prace i wyłonić laureatów konkursu
plastycznego ,,Najpiękniejsze miejsca w moim regionie''.
Wszyscy uczestnicy programu otrzymali ciepły posiłek
i poczęstunek oraz zupę z kotła opartą na średniowiecznej
recepturze. W tracie imprezy panowała bardzo przyjemna atmosfera i była to znakomita okazja, aby
wymienić się doświadczeniami w dziedzinie turystyki
szkolnej i rodzinnej z naszymi partnerami z Czech.

ostatnia odsłona programu pod nazwą ,,Cztery pory roku
na górskim stoku''. Nasi najmłodsi wspólnie z rodzicami
oraz zaproszeni goście z Czech, tym razem mogli
zapoznać się z ofertą turystyczną i kulturalną na terenie

naszej gminy. Uczestnicy mogli zwiedzić i poznać
historię Wieży Książęcej w Siedlęcinie oraz wziąć udział
w spływie kajakowym i zajęciach na sztucznej ściance

Podczas podsumowania imprezy i całego programu
jednomyślnie stwierdziliśmy, że istnieje ogromna
potrzeba kontynuacji tego typu działań w przyszłości.
Jesteśmy również przekonani, że program przyczyni się
do zwiększenia frekwencji i liczby osób korzystających
z lokalnych atrakcji po obu stronach Karkonoszy.
Impreza odbyła się w ramach projektu pn. ,,Cztery
pory roku na górskim stoku”. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane dzięki współfinansowaniu ze Środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.
koordynator projektu
Artur Breczko

Projekt pn. „Cztery pory roku na górskim stoku” 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.

głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
obwodowych komisji wyborczych.
10.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego Rady
i Wójta Gminy.
11.Interpelacje i zapytania radnych.
12.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXV Sesji Rady
Gminy.
13. Zamknięcie posiedzenia XXXVI Sesji.
Na wstępie Rada Gminy wysłuchała sprawozdania
z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi, które zostało przedstawione przez pracownika Urzędu
Gminy - podinsp. Bożenę Matuszewską, następnie przedstawiciele stowarzyszeń przedłożyli sprawozdania z działalności
za 2017 rok. Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw
Społecznych - Krystyna Tyka, podziękowała stowarzyszeniom za pracę z dziećmi i młodzieżą, za poświęcony swój
czas prywatny i duże zaangażowanie za wykonywaną pracę na
rzecz rozpowszechniania kultury fizycznej i zainteresowań.
Pani Anna Kędzierska - Dyrektor Szkoły Podstawowej przedstawiła Radzie Gminy informację dotyczącą funkcjonowania
placówki od 1 września br. - Przedszkole i Szkoła Podstawowa
w Jeżowie Sudeckim będą funkcjonowały od 1 września 2018
roku w Zespole Szkolno - Przedszkolnym, zgodnie z art. 92
Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe, który
mówi o możliwości przekształcenia oddziału przedszkolnego
lub oddziałów przedszkolnych działających w Szkole
Podstawowej - w przedszkole. Przedszkole utworzone w ten
sposób tworzy zespół ze szkołą podstawową, w której
dotychczas działał oddział przedszkolny.
Obie placówki wchodzące w skład zespołu zachowają
swoją odrębność, tzn. będą funkcjonowały w oparciu
o odrębne statuty, ponieważ przedszkole będzie tzw. placówką
nieferyjną, która będzie pracowała przez cały rok szkolny
z wyjątkiem miesięcznej przerwy w czasie wakacji ustalonej
przez organ prowadzący, a szkoła będzie placówką feryjną. Ta
odrębność będzie dotyczyła również Rad Pedagogicznych
i Rad Rodziców, a także wymiaru urlopu - nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu będą mieć wymiar 35 dni
roboczych urlopu.
Przedszkole będzie czynne od 6.30 do 16.30 w dni robocze
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych. Planowanych jest
utworzenie 4 oddziałów przedszkolnych: trzy, cztero, pięcio
i sześciolatków, każdy po 25 dzieci. Do przedszkola będą
przyjmowane dzieci zamieszkałe na terenie gminy Jeżów
Sudecki, zgodnie art.131 ustawy Prawo oświatowe.
W przypadku większej liczby kandydatów niż miejsc w postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę następujące
kryteria: wielodzietność rodziny kandydata - art. 4 ustawy
Prawo oświatowe - wyjaśnia, że pod tym pojęciem rozumie się
posiadanie 3 dzieci i więcej; niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; niepełnosprawność obojga rodziców; niepełnosprawność rodzeństwa;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - czyli
wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę,
wdowca, osobę rozwiedzioną, osobę posiadającą orzeczenie
o separacji, chyba że ta osoba wychowuje co najmniej jedno
dziecko z jego rodzicem; objęcie kandydata pieczą zastępczą rodzina zastępcza, rodzinny dom dziecka. Wszystkie te
kryteria mają równoważną wartość. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku wolnych
miejsc, na drugim etapie postępowania brane będą pod uwagę

Sesje Rady Gminy
XXXVI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki odbyła się
na dwóch posiedzeniach w dniach 14 i 30 marca 2018 roku
w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich.
W sesji uczestniczyło w I posiedzeniu 14 Radnych, w II
posiedzeniu 12 Radnych.
Przewodniczący obrad serdecznie powitał wszystkich
zebranych i otworzył posiedzenie Sesji Rady Gminy
z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
3.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń, realizujących
zadania powierzone w drodze otwartych konkursów w 2017
roku:
a/ Gminny Ludowy Klub Sportowy "Jeżów Sudecki",
b/ Euroregionalne Centrum Modelarskie,
c/ Ludowy Klub Sportowy "Lotnik",
d/ Moto Klub Siedlęcin.
4.Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej
i Przedszkola w Jeżowie Sudeckim od 1 września 2018 roku
- Dyrektor Szkoły Podstawowej - p. Anna Kędzierska.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/przekształcenia oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Jeżowie Sudeckim w Przedszkole oraz
utworzenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jeżowie
Sudeckim,
b/ustalenia kryteriów rekrutacji do Przedszkola w Jeżowie
Sudeckim i oddziałów przedszkolnych działających przy
Szkołach Podstawowych Gminy Jeżów Sudecki,
c/ustalenia kryteriów rekrutacji do Szkół Podstawowych
w Gminie Jeżów Sudecki.
6. Zamknięcie I posiedzenia XXXVI Sesji.
II posiedzenie XXXVI Sesji Rady Gminy, dnia 28 marca 2018
roku (środa) o godz.14.00.
7. Wznowienie obrad i stwierdzenie kworum.
8. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy
Jeżów Sudecki - Komendant Komisariatu I Policji - kom.
Bartłomiej Kamzel.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
c/zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Jeżów
Sudecki oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
d/zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na
realizację zadania pn: "Ograniczenie niskiej emisji na
terenie Gminy Jeżów Sudecki - Etap I" w ramach
programu priorytetowego pn: "Ograniczenie niskiej
emisji na obszarze województwa dolnośląskiego",
e/podziału Gminy Jeżów Sudecki na okręgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w każdym okręgu,
f/podziału Gminy Jeżów Sudecki na stałe obwody
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dziennik elektroniczny, a uczniowie będą mogli korzystać
z wyżywienia w formie cateringowej.
Na pewno nie wszystkie oddziały zmieszczą się w nowym
roku szkolnym w nowym budynku szkolnym, dopóki będą
funkcjonowały oddziały gimnazjalne. Pracownia komputerowa będzie 24 - stanowiskowa, więc na pewno nie będzie tylu
godzin zajęć informatyki z podziałem na grupy, co dotychczas.
Pracownia będzie służyła także do przeprowadzania szkoleń
kadry pedagogicznej z terenu gminy. Jest również propozycja
rodziców uczniów klas trzecich, utworzyć klasę sportową
o profilu piłka nożna, co jest szczytną ideą, którą należałoby
rozważyć.
Na pewno warunki nauki i pracy będą komfortowe,
dlatego korzystając z okazji, chcę podziękować: Państwu
Radnym, pracownikom gminy - panu Wójtowi, pani
Sekretarz, pani Skarbnik - za podjęcie decyzji, która na pewno
była wielkim wyzwaniem dla gminy, ale też inwestycją w
trosce o poprawę jakości edukacji. Zrobiliście to Państwo dla
dzieci, które są przyszłością. Dziękuję".
Na zakończenie I posiedzenia Rada Gminy przyjęła
projekty uchwał zawarte w porządku obrad.
Podczas drugiego posiedzenia Komendant Komisariatu
I Policji - kom. Bartłomiej Kamzel przedłożył Radzie
informacje dotyczącą bezpieczeństwa na terenie Gminy Jeżów
Sudecki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 12 marca 2018
roku.
Zanotowano na terenie Gminy 1216 interwencji, 127 to
wykroczenia, zostały skierowane wnioski o ukaranie do sądu,
81 - przestępstw na terenie całej Gminy (zdarzenia drogowe,
narkotyki, itp.), zatrzymano 13 poszukiwanych. Większość
prac wykonuje dzielnicowy, za co jest chwalony przez
mieszkańców Gminy do Komendanta I Komisariatu Policji.
Następnie rada Gminy przyjęła projekty uchwał.
Podczas interpelacji, zapytań oraz w sprawach różnych
poruszono następujące tematy.
Radna Lidia Kaczmarczyk Pałucha
Jakie kryteria przyjął Wójt, rozpatrując uwagi do Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jeżów Sudecki? Informacja jest potrzebna celem
omówienia uchwały na posiedzeniu 9 kwietnia 2018 roku.
Wniosek o zaopiniowanie wszystkich wniosków, a nie tylko
odrzuconych.
Radny Krzysztof Gawron
1.Proszę przedstawicieli sołectw o zebranie informacji na
temat stanu technicznego dróg i przekazanie ich do Komisji
Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości Rady Gminy.
2.W związku z zaplanowanym posiedzeniem komisji Rady
Gminy dnia 9 kwietnia 2018 roku proszę Radę o rozpatrzenie uwag odrzuconych przez Wójta Gminy.
Radny Kazimierz Lewaszkiewicz
1.Degradacja ulicy Polnej w Jeżowie Sudeckim, samochody
ciężarowe o numerach rejestracyjnych DW 954 TK, DJA
08416 przewożą kopalinę. Zapadanie studzienek oraz
obłamywanie się pobocza drogi. Droga jednokierunkowa od
posesji nr 1 do skrzyżowania dróg z ulicą Polną jeżdżą
ciężkie betoniarki na plac budowy.
2.Zabezpieczenie ulicy Widok w Dziwiszowie. Deweloper
rozpoczyna budowę domów na nowej działce, droga będzie
narażona na zniszczenia przez samochody ciężarowe.
3.Uzgodnienie wspólnego działania dotyczącego gazyfikacji
w sołectwie Dziwiszów.

kryteria samorządowe: rodzice są zatrudnieni w pełnym
wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym, lub
prowadzą gospodarstwo rolne lub - działalność gospodarczą4pkt, rodzice/ rodzic pracuje na terenie gminy Jeżów Sudecki 3 pkt, jeden z rodziców jest zatrudniony w pełnym wymiarze
czasu pracy - 2 pkt, do przedszkola lub szkoły podstawowej
uczęszcza rodzeństwo kandydata - 1 pkt. W przypadku dzieci
spoza terenu gminy, jeśli będą wolne miejsca, obowiązuje ta
sama zasada dotycząca rekrutacji.
W przedszkolu będzie pracowało siedmiu nauczycieli, dwie pomoce - woźne, konserwator i intendent.
Wyżywienie dzienne w formie cateringowej to stawka 12 zł za dzień. Będzie to opłata pokrywana przez rodziców. Dzieci
będą miały sfinansowane z projektu zajęcia: gimnastyki
korekcyjnej, zajęcia rytmiczno - taneczne i języka angielskiego dwa razy w tygodniu - każda grupa, ponadto zajęcia
logopedyczne - trzy grupy - dwa razy w tygodniu, a najstarsza
grupa - zajęcia z robotyki i zajęcia - „Szalony naukowiec
i odkrywca" - polegające na eksperymentach i doświadczeniach przyrodniczych - zorganizowane we współpracy
z Uniwersytetem Wrocławskim bądź innym ośrodkiem naukowym. Do dyspozycji przedszkola będą cztery w pełni
wyposażone sale z przylegającymi do każdej toaletami.
Z projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie
Jeżów Sudecki" sfinansowany będzie także zakup pomocy
dydaktycznych do realizacji podstawy programowej - tzn.
m.in. tablice interaktywne, projektory, laptopy do każdej sali
(na kwotę 37.000 zł), zestaw słuchowisk, zabawki, książki,
materiały plastyczne, gry, maty, materiały do diagnoz, zajęć
specjalistycznych itp. (na kwotę ok. 146.490 zł). W ramach
projektu zostaną zatrudnieni pracownicy do przedszkola,
osoby prowadzące zajęcia specjalistyczne oraz przeprowadzone zostaną kursy - warsztaty dla nauczycieli, a także
powstanie plac zabaw z urządzeniem wielofunkcyjnym,
huśtawką, sprężynowcami, karuzelą, trampoliną (na kwotę ok.
27.400 zł).
Do szkoły podstawowej będą przyjmowane dzieci mieszkające w obwodzie szkoły (Jeżów Sudecki, Płoszczyna,
Dziwiszów) - na tzw. zgłoszenie - zgodnie z art. 133 ustawy
Prawo oświatowe. Kandydaci spoza obwodu, w przypadku
wolnych miejsc, będą mogli być przyjęci - po postępowaniu
rekrutacyjnym, wg następujących kryteriów: do przedszkola
lub szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo - 3 pkt, miejsce
pracy rodziców znajduje się na terenie gminy - 2 pkt, kandydat
uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Jeżowie Sudeckim 1 pkt. Obecnie trudno powiedzieć, ile będzie oddziałów
w nowym roku szkolnych. Na chwilę obecną - klasa 1 - jeden,
klasa 2 - 1, klasa 3 - 1, klasa 4 - dwa, klasa 5 - dwa, klasa 6 jeden, klasa 7 - dwa, klasa 8 - jeden - w sumie 11. Ponadto
2 oddziały gimnazjalne. W sumie 13 oddziałów - około 270
uczniów. Docelowo szkoła planowana była na 12 oddziałów
po 25 dzieci, czyli na 300 uczniów. W budynku nowej szkoły
będzie 12 sal w pełni wyposażonych w meble szkolne, w tym
pracownia komputerowa na 24 stanowiska, gabinet przyrodniczy i matematyczny. Ponadto aula - wspólna dla szkoły
i przedszkola, sala konsumpcyjna na 48 miejsc, szatnie,
pomieszczenia świetlicy, mediateka z czterema stanowiskami
komputerowymi oraz gabinet pedagoga i gabinet pielęgniarki.
Każda sala będzie wyposażona w tablice multimedialne,
rzutniki, laptopy. Zostaną zakupione pomoce do zajęć
matematyczno - przyrodniczych i zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Będzie funkcjonował
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Radny Paweł Rosół
1.Przyspieszenie bieżących remontów dróg, dowiezienie
tłucznia dla mieszkańców, którzy zobowiązali się, że sami
dokonają jego rozsypania i załatania dziur.
2.Posprzątanie dróg po zimowym utrzymaniu.
Radna Katarzyna Łobocka
1.Czy jest możliwa zamiana gruntów z właścicielem nieruchomości Chrośnica 10, celem uregulowania sprawy
związanej z przebiegiem szlaku niebieskiego na odcinku od
kościoła do posesji Chrośnica 10?
2.Dowiezienie tłucznia do bieżącej naprawy drogi prowadzącej do posesji Chrośnica 60,61,67.
3.Zgłoszenie do Starostwa Powiatowego - remont drogi.
Radny Leon Szućko
Kiedy będzie wykonywana droga w Płoszczynie - działki
nr 224, 237/3?
Radna Renata Nowogrodzka
1.Naprawa oświetlenia na ul. Górnej w Siedlęcinie oraz
załatanie dziur w nawierzchni asfaltowej.
2.Przeprowadzenie remontu sali Domu Ludowego pomalowanie, remont sanitariatów.
Radna Agata Wolak
1.Zamontowanie jednego punktu oświetleniowego na ulicy
Krętej powyżej budowanej Szkoły Podstawowej i Przedszkola na wysokości zalesionej działki.
2.Wydanie i rozpropagowanie ulotki dotyczącej pracy rolnika,
która będzie informowała o tym, że rolnik na wsi nie jest
intruzem, tylko osoba prowadzącą działalność rolniczą.
Radny Krzysztof Ślimakowski
1.Naprawa barierki znajdującej przy budynku na ul. Długiej 15
w Siedlęcinie.
Sprawy różne :
Pani Dorota Lipińska - mieszkanka Dziwiszowa
1.Wydanie ulotki, która będzie zawierała informacje, jakich
rzeczy nie wolno spalać w piecach - działania antysmogowe
na terenie Gminy.
2.Jakie są sankcje za spalanie śmieci w piecach?
3.Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu drogi 365 z ulicą
Podgórską.
4.Wydzielenie placu pod plac zabaw dla dzieci w Dziwiszowie
- stworzenie Centrum Integracji Mieszkańców.
Marian Tyka - Sołtys wsi Siedlęcin
1.Zamontowanie nowej syreny alarmowej na remizie strażackiej w Siedlęcinie.
2.Utwardzenie placu - parkingu przy Ośrodku Zdrowia
w Siedlęcinie i przy cmentarzu.
Pani Agata Wolak - Radna Rady Gminy
1.Przekazanie mieszkańcom ulotki, będącej wyciągiem
z naszego Regulaminu utrzymania czystości w Gminie
Jeżów Sudecki, dotyczącej najważniejszych zagadnień,
które dotyczą obowiązków mieszkańców.
Pani Teresa Mitka - Sołtys wsi Jeżów Sudecki
1.Pomalowanie pasów poziomych na jezdni (przejście dla
pieszych) przy poczcie w Jeżowie Sudeckim. Osoby korzystające z usług poczty nie mają możliwości bezpiecznego
przejścia przez jezdnię po zaparkowaniu samochodu po
drugiej stronie jezdni.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Oczyszczenie poboczy na drodze do pałacu w Dziwiszowie.
Pan Lesław Demkowicz - mieszkaniec Jeżowa Sudeckiego
Pozyskanie gruntu celem urządzenia parkingu przy kościele na
ul. Bocznej w Jeżowie Sudeckim.

Radna Renata Nowogrodzka
1. Naprawa oświetlenia na ul. Górnej w Siedlęcinie oraz
załatanie dziur w nawierzchni asfaltowej od numeru 41.
Sprawy różne :
Pani Stanisława Bieniasz - Sołtys wsi Chrośnica
Dowiezienie tłucznia na drogę przy posesji Chrośnica 43, 45.
Pani Joanna Jamrożek - Sołtys wsi Janówek
Naprawa barierek - wzdłuż potoku i drogi powiatowej
Chrośnica - Janówek oraz na moście uszkodzonych przez
samochód wiozący drewno z lasu.
Pan Mateusz Bławat - Sołtys wsi Wrzeszczyn
Przegląd hydrantów w trybie pilnym, celem zmniejszenia
zagrożenia dla mieszkańców naszej gminy.
Pani Teresa Halendy - mieszkanka Jeżowa Sudeckiego
Składam podziękowanie za przekazanie środków na opiekę
nad zwierzętami bezdomnymi.
Pan Patryk Waloszczyk - mieszkaniec Dziwiszowa
Naprawa drogi nr 25 w Dziwiszowie.
Pan Wojciech Szymański - Sołtys wsi Dziwiszów
1.Wspólne działanie celem realizacji zadania inwestycyjnego gazyfikacja wsi Dziwiszów.
2.Brak informacji zwrotnej dla mieszkańców dotyczących
rozpatrzenia uwag do Sudium (…).
XXXVII Sesja Rady Gminy
Odbyła się dnia 23 kwietnia 2018 roku w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. W sesji
uczestniczyło 13 Radnych. Czas trwania obrad od godz. 10.00
- 14.20. Rada Gminy na wniosek trzech Komisji Rady Gminy
(Komisja Budżetu Gminy i Spraw Społecznych, Komisja
Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości, Komisji
Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki) poddała pod
głosowanie wniosek dotyczący zdjęcia z porządku obrad pkt.
3. Wniosek został przez Radę przyjęty, w związku z tym Rada
Gminy obradowała zgodnie z porządkiem obrad:
1.Otwarcie Sesji:
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXVI Sesji Rady Gminy.
2. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
b/zmiany wieloletniej prognozy finansowej,
c/wyrażenia zgody na przeznaczenie do dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jeżów Sudecki.
3.Informacja o funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze - Komendant Miejski - bryg. Radosław
Fijołek.
4.Informacja i sprawozdanie z działalności oraz realizacji
zadań Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy
w 2017 roku oraz plany na 2018 rok- Zarząd Gminny OSP
i przedstawiciele jednostek OSP: Czernica, Dziwiszów,
Jeżów Sudecki, Siedlęcin. 5. Sprawozdanie z bieżącej pracy
Przewodniczącego Rady i Wójta Gminy.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji Rady
Gminy.
8. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.
Realizując porządek obrad,Rada Gminy przyjęła uchwały.
W interpelacjach, zapytaniach oraz w sprawach różnych
poruszono następujące tematy:
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tego zadania. Wyposażenie jakie, posiadacie, niszczy się
podczas prowadzonych akcji. Jednostki mają bardzo dużo
wyjazdów i wzrasta ich liczba, a tym samym jest zapotrzebowanie na sprzęt, ale i wymogi bardzo wzrastają. Cieszy
mnie fakt, że jednostki mają Młodzieżowe Drużyny
Pożarnicze. Strażacy muszą być dyspozycyjni, nie było
takiego przypadku, żeby jednostka nie wyjechała do
zdarzenia. Ekwiwalent - strażacy zrzekają się na rzecz
jednostki. Ochotnicy poprzez swoją służbę w OSP nie
nabywają żadnych świadczeń rentowo-emerytalnych.
Podczas zebrania sprawozdawczego w gminie partnerskiej
Arnsdorf strażacy niemieccy też podnosili temat zabezpieczenia emerytalnego. Była też mowa o tym, że jest problem
z rekrutacją nowych członków. Uważam, że nasi Posłowie
powinni się zainteresować tym tematem. Podczas zjazdu
w Czernicy była mowa o wsparciu dla Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej, rozmawiałem na ten temat z p. Skarbnik. Gmina
nie może sfinansować zakupu munduru wyjściowego. Była
mowa o zwiększeniu środków dla OSP, ale biorąc pod uwagę
wykonanie budżetu jednostek, to wiele zakupów jest
dokonywanych na koniec roku, żeby wykorzystać środki.
Uważam, że jest to temat do dyskusji. Podział środków nigdy
nie będzie sprawiedliwy. Nasi strażacy z gmina partnerską
Vierkirchen organizują obozy dla członków Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych. Organizujemy to każdego roku, co rok
w innej gminie. Uczestnicy obozu śpią w namiotach.
Zachęcamy jednostki do udziału w tych spotkaniach. Rada
Gminy dofinansowała zakup samochodu dla KM PSP
w Jeleniej Górze. Pozyskiwane są środki zewnętrzne, a na
wkład własny szuka się środków w samorządach. W 2018 roku
zostały zabezpieczone w budżecie gminy środki na zakup
samochodu dla OSP Dziwiszów, która obsługuje między
innymi drogę wojewódzką nr 365.
Dziękuję bardzo za dobrą współpracę i za zrozumienie.
Bezpieczna służba ochotników zależy od nas. Święty Florian
niech nad Wami czuwa".

Po przybyciu na posiedzenie Zastępcy Komendanta
Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze Andrzeja Cioska, rozpoczęto realizację punktu dotyczącego
informacji o funkcjonowaniu Państwowej Straży Pożarnej
w Jeleniej Górze. Głos zabrał Andrzej Ciosk - „Serdecznie
dziękuję za zaproszenie. Państwowa Straż Pożarna wraz
z Ochotniczą Strażą Pożarną wyjeżdżało razem 2176 razy, jest
to o 300 razy więcej niż w 2016 roku. Zwiększenie ilości
wyjazdów było spowodowane huraganami "Grzegorz"
i "Ksawery". Odnotowaliśmy 668 pożarów i 1352 zdarzenia.
Ochotnicza Straż Pożarna uczestniczyła w 50% zdarzeń.
Najczęstszymi pożarami jest paląca się sadza w przewodach
kominowych. Nasza kampania nie przynosi żadnych skutków.
Kolejne częste pożary to palące się łąki i nieużytki, takich
zdarzeń nie mają nasi koledzy z Niemiec. Wszystko zależy od
pogody. My pełnimy służbę zawodowo, natomiast ochotnicy
z OSP pełnią służbę z własnej woli. Taką postawę trzeba
chwalić. Bardzo dobrze współpracuje nam się ze strażakami
Gminy Jeżów Sudecki i z Wójtem. Dzięki wsparciu
finansowemu Gminy został zakupiony nowy samochód bardzo dziękujemy. Bardzo trudno obecnie rozróżnić strażaka
zawodowego od ochotnika, mają taki sam sprzęt, są
przeszkoleni. Mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie, mając
tak dobrze wyposażone jednostki na swoim terenie".
Po sprawozdaniach Prezesa Zarządu Gminnego
i przedstawicieli Jednostek OSP z Gminy Jeżów Sudecki, głos
zabrał Wojt Gminy - „Panie Komendancie, szanowni
druhowie. Byliśmy wraz z p. Przewodniczącym i Zastępcą
Wójta na wszystkich zebraniach sprawozdawczych naszych
jednostek OSP. Braliście udział w wielu zadaniach. Jest
dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Wasze zadowolenie jest
wyrazem zaufania całego społeczeństwa. Strażacy cieszą się
największym zaufaniem wśród mieszkańców. Wasza działalność jest służbą bezkonfliktową. Nikomu nie odmawiacie
pomocy. Była mowa o ekwiwalencie, została podniesiona
stawka, która wynosi 1/175 przeciętnego wynagrodzenia
ogłoszonego przez Prezesa GUS. Utrzymanie remiz, to duże
nakłady finansowe. Wszystkie remizy są ogrzewane. Remiza
w Czernicy przeszła termomodernizację. Po tym remoncie
strażacy mają bardzo dobre warunki socjalne. Pozostało nam
tylko zakończenie modernizacji remizy w Siedlęcinie.
Staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne na zrealizowanie

Uchwały oraz protokoły zamieszczone są w
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz udostępniane są do wglądu
w Biurze Rady Gminy Jeżów Sudecki.
Redakcja

programu „Edukacji ekologicznej Związku Gmin
Karkonoskich - Czyste Karkonosze”. Wspólnie z pracownikiem Związku Gmin przeszliśmy ścieżką parkowo
- krajobrazową byłego właściciela pałacu hrabiego von
Reden. Przechadzaliśmy się wśród starych okazów
drzew, „Domu ogrodnika" oraz wspięliśmy się także na
Wieżę widokową ruin zamku Kasselburg, z której
mogliśmy podziwiać panoramę Karkonoszy. Na
ścieżkach spacerowych ustawione były liczne tablice
edukacyjne poświęcone przyrodzie i historii parku.
Podziwialiśmy też Pawilon Herbaciarni położony
w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu folwarcznego. Na
zakończenie wizyty w Pałacu Bukowiec wśród otaczającej zieleni spożyliśmy pieczone na ognisku
kiełbaski. W radosnych nastrojach, chociaż trochę
zmęczeni, z uśmiechem powróciliśmy do Jeżowa
Sudeckiego.
Sylwia Mackiewicz

Pierwszaki na tropie przyrody i historii
14 maja br. uczniowie z klasy I SP z Jeżowa
Sudeckiego byli na wycieczce w Bukowcu w ramach
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Kolejną atrakcją na trasie zwiedzania kopalni jest
140 - metrowa zjeżdżalnia, po której osoby chętne mogły
sobie zjechać, a kto nie chciał, musiał zejść po 307
małych, śliskich stopniach, którymi dotarliśmy do
najniżej położonej (248 m pod ziemią) i największej
komory w kopalni - Ważyn. Ze względu na panujący
w niej mikroklimat wykorzystywana jest w celach leczniczych. Jest w niej sypialnia, restauracja, sala konferencyjna, dyskoteka, sklepik z pamiątkami, a nawet boisko
i plac zabaw. Po zwiedzeniu tej części kopalni skierowaliśmy się w stronę windy, która już za chwilę miała
przetransportować nas na powierzchnię...
Następnie udaliśmy się w dalszą drogę do Grodu
Kraka. Królewskie miasto przywitało nas serdecznie,
zaskoczyło ilością zabytków i niezwykłym klimatem.
Zaczęliśmy od spaceru nad Wisłą, następnie obejrzeliśmy Wawel i Smoka Wawelskiego, Katedrę i znajdujące
się w niej groby. Ze Wzgórza Wawelskiego poszliśmy na
Franciszkańską 3 pod okno papieskie i do kościoła
franciszkanów, a następnie do najstarszej części
Uniwersytetu Jagiellońskiego - do Collegium Maius.
Bardzo podobało nam się na Rynku krakowskim.
Podziwialiśmy Sukiennice - perłę renesansu, w których
mieszczą się liczne kramy z różnorodnymi pamiątkami,
dziełami rzemiosła artystycznego i biżuterią. Odwiedziliśmy kościół Mariacki, wewnątrz którego znajduje
się XV- wieczny drewniany ołtarz wykonany przez
słynnego rzeźbiarza Wita Stwosza. W Krakowie można
zobaczyć okazały pomnik Adama Mickiewicza. Często
mijały nas dorożki konne, towarzyszyły nam też gołębie.
Wreszcie usatysfakcjonowani i pełni wrażeń dotarliśmy
do hotelu.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”
9 maja 2018 roku odbyła się wycieczka klasowa
klasy IIB do Bochni - Krakowa- Energylandii. Uczestniczyli w niej także uczniowie z klas IIA, IIIA i z klas 6tych. Zwiedzanie zaczęliśmy od Kopalni Soli w Bochni,
która jest najstarszą kopalnią soli w Polsce i działa już od
1248 r. Już zjazd windą pod ziemię okazał się dla
dzieciaków nie lada atrakcją. Było co prawda ciemno,

ciasno i trochę trzęsło, ale po kilkunastu sekundach
znaleźliśmy się 212 m pod ziemią, gdzie czekała na nas
następna niespodzianka - kopalniane metro. Specjalną
kolejką (z prędkością ok. 7,2 km/h) przejechaliśmy na
drugi koniec kopalni, pod szyb Sutoris i zaczęliśmy
zwiedzanie.
Najpierw zatrzymaliśmy się w stajni, gdzie już od
XVII wieku odpoczywały konie pracujące w kopalni.
Przewodnikom w opowiadaniu o historii kopalni pomagali polscy królowie, żupnicy genueńscy, a także duch
Cystersa - mnicha, z którego zakonem wiąże się powstanie kopalni w Bochni. Maszerując korytarzem za przewodnikiem, dowiedzieliśmy się, że prawdziwa sól
kamienna, to nie białe nacieki na ścianach (zwane
kalafiorami), a niepozorna, połyskująca lekko w świetle,
szara skała. Niektórzy oczywiście musieli polizać ścianę,
aby się przekonać, że to prawda. Szliśmy kopalnianym
tunelem, z góry kapały na nas kropelki solanki, a my, za
radą przewodnika nadstawialiśmy ręce (żeby być
bogatym) i głowy (żeby być mądrym). Biedny ten,
któremu kropelka spadła na plecy - znaczy to, że w przyszłości dostanie garba od ciężkiej pracy.
Następnym przystankiem był międzypoziom Dobosz,
gdzie na makiecie można zobaczyć, w jaki sposób wypalano metan. Idąc dalej, obejrzeliśmy ogromny kierat
konny (przy użyciu którego bryły solne były transportowane na wyższe poziomy), wiatrownicę - czyli dawny
kopalniany wentylator i bałwany, czyli wielkie bloki soli
(kiedyś taki bałwan wystarczał pannie młodej za posag).
W Kaplicy św. Kingi wysłuchaliśmy legendy
o królewskim pierścieniu i powstaniu kopalni. Widzieliśmy też piękny ołtarz, szopkę i solne figury świętych.

Kolejnym punktem naszego programu był Park
Rozrywki „Energylandia” w Zatorze. Zapewnił nam
możliwość aktywnego wypoczynku i relaks tym, którzy
postanowili skorzystać ze wszystkich atrakcji parku.
Cały kompleks usytuowany jest na obszarze 26 ha.
Znajduje się w nim wiele obiektów godnych najwyższej
pochwały, m.in. strefa dla dzieci, familijna i ekstremalna.
Oczywiście my oddawaliśmy się karuzelowym szaleńtwom przede wszystkim w strefie ekstremalnej.
Najwięcej emocji różnego rodzaju udzielało się podczas

6

szaleństw na Rollercoasterze Formuła 1, Apocalipto,
Aztec Swing, Space Gun oraz Space Booster. Były
okrzyki radości, ale równie często przerażenia. Mniej

wymagający korzystali z Atlantis, Splash Batte czy
zjeżdżalni Arctic Fun. Można było również zajrzeć do
Amfiteatru Colosseo i Pyramid Illusion Cinema 7D.
Nadwątlone siły regenerowaliśmy, odwiedzając liczne
punkty gastronomiczne usytuowane na terenie obiektu
Energylandii.
Około godziny 17.00 wyruszyliśmy w drogę
powrotną do Jeżowa Sudeckiego.
Wycieczka bardzo nam się podobała. Była ona
dla nas dużym przeżyciem. Wyjazd ten okazał się nie
tylko wyprawą krajoznawczą, ale też piękną lekcją
historii Polski. Nauka w takiej formie pozwoliła nam
w łatwiejszy i ciekawszy sposób przyswoić sobie wiele
informacji z historii, biologii i geografii. Przekonaliśmy
się, że odpoczywając i bawiąc się, możemy także
wzbogacać naszą wiedzę.
Bogumiła Gnat

Tenisowe zmagania
o Puchar Sołtysa wsi Jeżów Sudecki

Edward Dudek. W turnieju wzięli udział najlepsi tenisiści
z naszego powiatu.
Najlepsze wyniki osiągnęli w swoich kategoriach:
I miejsce
Aleksandra Borowiec Siedlęcin
Oskar Soliło Piechowice
Martyna Florczyk Jeżów Sudecki
Marcel Kraiński Łomnica
Agata Jabkowska Siedlęcin
Norbert Jamróz Jeżów Sudecki
Krystyna Apiecionek Stara Kamienica
Marian Soliło Piechowice
II miejsce
Marta Trojak Jeżów Sudecki
Gabriel Szpala Jelenia Góra
Joanna Borowiec Siedlęcin
Kamil Nowakowski Łomnica
Aleksandra Kopeć Jeżów Sudecki
Mateusz Berej Siedlęcin
Zuzanna Turwaniecka Stara Kamienica
Sławomir Gołucki Piechowice
III miejsce
Amelia Marek Łomnica
Piotr Orman Łomnica
Marta Marchewka Siedlęcin
Kajetan Dusznik Siedlęcin
Julia Wekłyk Siedlęcin
Kacper Kłujsza Łomnica
Aleksandra Dudek Jeżów Sudecki
Arkadiusz Paniczak Jeżów Sudecki

W sobotę 17.03.2018 r. w Jeżowie Sudeckim
odbył się IX Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Sołtysa
Wsi Jeżów Sudecki. Zawody, które otworzyła pani sołtys

Teresa Mitka, były bardzo dobrze przygotowane. Gry
turniejowe przebiegły sprawnie i bez protestów.
Dodatkowo wszyscy uczestnicy mieli możliwość
skorzystania z bufetu /kanapki, herbata/ przygotowanego
przez panie z Rady Sołeckiej.
Zwycięzcy otrzymali nagrody: puchary, medale
i dyplomy, które wręczył Wójt Gminy Jeżów Sudecki pan

Andrzej Zaremba
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„ŚLADAMI NASZEJ HISTORII”
28 kwietnia i 19 maja br. Odbył się rajd „Śladami
szybowcowej historii Jeżowa Sudeckiego". Organizatorem rajdu było Euroregionalne Centrum Modelarskie
w Jeżowie Sudeckim. W dwuetapowym rajdzie brały

udział 154 osoby, dzieci, młodzież i dorośli z naszej
gminy. Uczestniczyli w nim również ludzie z regionu,
z innych miast Polski: Nowa Ruda, Nowa Sól czy
Warszawa. Rajd cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Uczestnicy mogli poznać miejsca, gdzie
tworzyła się historia światowego szybownictwa.
Zwiedzono dawne kasyno lotnicze (obecna szkoła
podstawowa), dom teściówE dmunda Schnajdera,
założyciela Szkoły Szybowcowej w Grunau, Zakład
Szybowcowy, Izbę Tradycji w dawnej Szkole Szybowcowej oraz Górę Szybowcową, gdzie było zakończenie
rajdu. Oprócz poznania historii szybownictwa była też

możliwość spędzenia czasu z rodzina i znajomymi. Na
zakończenie rajdu w scenerii przy starych legendarnych
szybowcach „Grunau Baby” były wręczane uczestnikom
rajdu, przez Wójta Gminy - Edwarda Dudka, pamiątkowe
dyplomy i odznaki. Po wręczeniu nagród odbyło się
wspólne spotkanie przy ognisku, gdzie uczestnicy mogli
wspólnie piec kiełbaski. Organizując rajd, chcieliśmy
pokazać i przedstawić piękną kartę historii szybownictwa Jeżowa Sudeckiego, celem uzupełnienia wiedzy
mieszkańców i turystów w tym zakresie. Wielu mieszkańców naszej miejscowości, a także i okolic mało na ten
temat wiedziało.
Mamy nadzieję, że wspaniałe opowieści naszej
historii opowiadane przez Pana Stanisława Błasiaka
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i Pana Marka Koselskiego pozwoliły choć w części
poznać historię szybownictwa.
W imieniu organizatorów chciałbym bardzo
podziękować nauczycielom za pomoc przy przeprowadzeniu rajdu: Pani Agnieszce Sowińskiej, Joannie
Słabickiej, Renacie Sobańskiej-Puk, Agacie Nidrych
i Panu Arturowi Breczce. Dziękujemy Panu Henrykowi
Mynarskiemu za możliwość zwiedzenia Zakładu
Szybowcowego. Wielkie podziękowania dla Pana

Stanisława Błasiaka i Pana Marka Koselskiego oraz Pana
Jacka Musiała. Panu Wójtowi Edwardowi Dudkowi
i Panu Arturowi Smolarkowi za pomoc i wsparcie przy
organizacji rajdu. Chciałbym również podziękować
naszym partnerom z Aeroklubu Ziemi Wałbrzyskiej
i Fundacji Otwarte Muzeum Techniki z Wrocławia,
z którymi realizujemy program pn. „Historia skrzydłami
pisana”.

Kolejny rajd już za rok, a najbliższa duża impreza
modelarska to Piknik z okazji 100-lecia Lotnictwa
Polskiego 16 - 17 czerwca br. na Górze Szybowcowej.
Serdecznie zapraszamy!
Władysław Jagiełło

W rolę kustosza wcielił się Jakub Smolarek, który
wspaniale wypełnił powierzone mu zadanie. Program
artystyczny wzbogacony został piosenkami o książkach
oraz zagadkami dla poszczególnych klas. Uczniowie
musieli odgadnąć, jakie postaci z bajek, baśni czy lektur

Dzień książki i czytelnika
w Szkole Podstawowej w Siedlęcinie
W maju tradycyjnie obchodzimy Święto Książki
i Czytelnika. I właśnie z tej okazji uczniowie klasy II
wspólnie ze starszymi koleżankami i kolegami z klasy V
przygotowali apel pod hasłem „Wokół książki”, poświęcony właśnie książce. Głównym celem tego spotkania

szkolnych mogłyby wypowiedzieć zaprezentowane
zdania oraz rozpoznać tytuł legendy po wysłuchanym
fragmencie. Uczniowie bez większego problemu
poradzili sobie z zadaniami. W nagrodę cała społeczność
uczniowska otrzymała zakładki do książek, tak aby
pamiętać o szacunku do książek i ludzi, którzy nad
książką pracują.
Apel poświęcony książce to kolejny etap realizacji Szkolnego Projektu Edukacyjnego pod hasłem „Kto
czyta, nie błądzi”.
Krystyna Sos

było popularyzowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie szacunku do książki jako źródła
wiedzy oraz zapoznanie społeczności uczniowskiej
z historią książki. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie, w którym grupa wycieczkowa kupuje bilety
wstępu do muzeum książki. Grupę wita kustosz, który
zaprasza do zwiedzania wystawy pt. „Wokół książki”.

I miejsce - gmina Jeżów Sudecki
II miejsce - gmina Środa Śląska
III miejsce - gmina Zgorzelec
IV miejsce - gmina Lwówek Śląski
V miejsce - gmina Świdnica
VI miejsce - gmina Radków
VII miejsce - gmina Lubin
VIII miejsce - gmina Oława
IX miejsce - gmina Kamienna Góra
W skład naszej drużyny weszli: Zbigniew Sos, Dariusz
Piasecki, Piotr Rostkowski oraz Andrzej Zaremba.

Sukces sportowy Działaczy LZS

W dniach 25-27 maja 2017 roku w Ośrodku
Szkoleniowo-Sportowym „Jagna” w Nowej Bystrzycy
odbył się Dolnośląski Turniej Samorządowy organizowany w ramach XIX Dolnośląskich Igrzysk LZS
Mieszkańców Wsi i Miast. W zawodach wystartowało
9 reprezentacji gminnych . Po rozegraniu konkurencji:
strzały z wiatrówki, strzał do bramki, kręgle rekreacyjne,
rzut lotką do tarczy, frisbee parami, bieg drużynowy na
nartach zwyciężyła reprezentacja Gminy Jeżów Sudecki.
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Andrzej Zaremba

Obchody Dnia Ziemi w Szkole Podstawowej
w Siedlęcinie
Dzień Ziemi to najważniejsze święto ekologiczne, zatem w naszej szkole nie mogło zabraknąć
uroczystej akademii skierowanej do całej społeczności
szkolnej. Celem obchodów Dnia Ziemi jest promowanie
postaw ekologicznych, uwrażliwianie na konieczność
ochrony środowiska naturalnego, zachęcanie uczniów do
„ekologicznych zachowań” w najbliższym otoczeniu.

Już od pierwszych dni kwietnia uczniowie i nauczyciele
podejmowali różnego rodzaju działania proekologiczne.
Uczniowie mi.in. brali udział w lekcjach tematycznie
związanych z zanieczyszczeniem powietrza oraz
przeciwdziałaniem tzw. niskiej emisji gazów. W ramach
obchodów Dnia Ziemi zorganizowano konkursy dla
uczniów klas I - VII. Odbył się Szkolny Konkurs
Recytatorski pod hasłem „Przyroda w poezji" oraz
Szkolny Konkurs Plastyczny pod hasłem „Las, morze
czy rzeka przyroda na Ciebie czeka".
W dniu 25 kwietnia 2018 roku całość działań,
które zostały podjęte z entuzjazmem, podsumowano
i efekty zaprezentowano na akademii z okazji Dnia
Ziemi. Rozdane zostały m.in. nagrody oraz pamiątkowe
dyplomy laureatom Szkolnych Konkursów. Uczniowie
klasy II i III zaprezentowali przedstawienie ekologiczne
pt. „Jak rozweselić Ziemię?", w czasie którego zachęcali

Dni Jeżowa Sudeckiego

wszystkich do dbania o własne środowisko, nie tylko
ograniczając produkcję śmieci, ale także dbając o przyrodę i zwierzęta, bo dzięki nim świat jest piękny i ciekawy, i żyje się nam dobrze na naszej planecie. Jeżeli nie
zadbamy o naszą matkę Ziemię, szybko stanie się szara
i smutna, dlatego od najmłodszych lat warto zaangażować się w pomoc naturze (np. poprzez zbiórkę makulatury czy plastikowych nakrętek, sadząc drzewa i kwiaty
czy wspólnie dokarmiając ptaki). Na własnoręcznie
wykonanych papierowych balonach, które stanowiły
element dekoracji, uczniowie przedstawili hasła zachęcające do segregacji śmieci, oszczędzania energii i wody,
dbania o środowisko. W śpiewanych piosenkach uczniowie zachęcali, aby wszystkie dzieci zostały przyjaciółmi
Ziemi i chroniły ją.
Na zakończenie uroczystości Rada Rodziców zaprosiła
wszystkich przybyłych gości na słodki poczęstunek za co

serdecznie dziękujemy. Na akademii gościliśmy
Sekretarza Gminy Panią Ewę Nidzgorską, prezesa ZNP
Panią Sylwię Gac-Suflete, przedstawicieli Związku
Kombatantów RP Oddział Jelenia Góra Panią Krystynę
Żygadło, Panią Janinę Grzywną, Pana Edmunda
Błaszczyka, Leśniczego Nadleśnictwa Lwówek Śląski
Pana Pawła Sondaja, Panią Krystynę Mujtę, Panią
Grażynę Kuźmicz, Sołtysa wsi Siedlęcin Pana Mariana
Tykę oraz przedstawicieli Rady Rodziców na czele
z Przewodnicząca Panią Agnieszką Hamkało.
Krystyna Sos
24 maja 2018r. rozpoczęły się obchody Dni
Jeżowa Sudeckiego. Rozpoczęliśmy od koncertu
naszego szkolnego chóru pt: „Hity ze starej i nowej
płyty". Przygotowany repertuar obejmował znane
przeboje kilku ostatnich dekad. Mogliśmy usłyszeć
m.in.: „Dłoń", „Ciągle pada", „Po co?", „Tańczące
Eurydyki". Ostatnia piosenka była okraszona tańcem
nowoczesnym w wykonaniu ucznia klasy VII naszej
szkoły, Jakuba Karmelity. Trzeba dodać, że Kuba pełni
również funkcję przewodniczącego Młodzieżowej Rady
Gminy. Następnie byliśmy świadkami bardzo uroczystej
chwili, jaką było wręczenie medali za długoletnie
pożycie małżeńskie trzem parom naszej gminy, Państwu
Pieńkowskim, Smagackim oraz Łosiom. Pan Wójt
Edward Dudek, a także zastępca wójta pan Artur

10

Smolarek oraz przedstawiciele Rady Gminy: przewodniczący - Wacław Lesik i jego zastępca pani Teresa
Karmelita, wręczyli wyróżnionym małżonkom medale
przyznane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, okolicznościowe dyplomy oraz bukiety kwiatów. Następnie
złożono życzenia, a także wręczono bukiet kwiatów
i okolicznościowy dyplom Księdzu Proboszczowi
Andrzejowi Szarzyńskiemu z okazji 30-lecia kapłaństwa.
Dzień zakończył się występem zespołu „Dziwiszowianki", który towarzyszył degustacji tortu ufundowanego dla Młodych Par przez Piekarnię - Cukiernię
Liebersbach z Jeleniej Góry.

Zgodnie z tradycją następnym akcentem tego
święta był Gminny Konkurs Ortograficzny o Pióro Wójta
Gminy, który odbył się 25 maja 2018 r. w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin Partnerskich. Wzięły
w nim udział czteroosobowe reprezentacje naszych
gminnych szkół podstawowych. Pierwszy etap, dyktando
pod tytułem „Uczeń marzyciel", obowiązywał wszystkich uczestników. Oczywiście zgodnie z tradycją
naszego konkursu również „eryfikacji ortograficznej"
poddał się pan Wójt Edward Dudek oraz po raz pierwszy
p. Józefa Lach . Najlepsi w dyktandzie (6 osób - po dwie
z każdej szkoły) zmierzyli się w II etapie, w którym każdy
musiał wykazać się znajomością reguł ortograficznych.
Ten etap wyłonił ścisłych finalistów (tym razem byli to
sami chłopcy), którzy z pomocą jury, losowali wyrazy do
literowania. W końcu udało nam się wyłonić Gminnego
Arcymistrza Ortografii, którym został Olaf Mela ze
Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim. Otrzymał on
z rąk pana Wójta Pióro z dedykacją, dyplom i nagrody
rzeczowe. Zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii przypadł
Jakubowi Smolarkowi ze Szkoły Podstawowej
w Siedlęcinie oraz Oskarowi Kozłowskiemu ze Szkoły

Podstawowej w Czernicy. Nagrody ufundowali: p. Wójt
Edward Dudek, Rada Sołecka, a także firma M.A.
NIEMTZ BHP i PPOŻ z Jeleniej Góry. O poczęstunek dla
naszych uczestników jak zawsze zadbała Piekarnia
pp. Mirosiów z Jeżowa Sudeckiego oraz pani Sołtys
Teresa Mitka. Wszystko uwiecznił niezawodny pan
Robert Król. Równocześnie na szkolnym „Orliku"
odbyły się zmagania sportowe o puchar Wójta Gminy.
Uczniowie i uczennice jeżowskiej szkoły, nie wykazali
się gościnnością, pokonali drużyny z innych szkół
i można było usłyszeć: „Puchar jest nasz!".

A w sobotę 26 maja, tradycyjnie przy Euroregionalnym
Centrum Spotkań Gmin Partnerskich, odbył się festyn
rodzinny kończący obchody Dni Jeżowa Sudeckiego. Od
godziny 14.00 można było zjeść fenomenalną grochówkę, bigos, pierogi i kiełbasę z grilla. Wszystko
przygotowane przez panie z Rady Sołeckiej i mieszkanki
naszej wsi. Na początku naszym mieszkańcom i gościom
zaprezentowała się grupa Karkonoskiego Stowarzyszenia AIKIDO. O godzinie 15.00 rozpoczął się koncert
zespołu „Rybniczanki". Znane ludowe przeboje śpiewali
wszyscy wraz z zespołem. Był również konkurs ciast.
Komisja konkursowa w składzie: p. Poseł - Zofia
Czernow, sekretarz ZGK -Izabela Uroda, Wójt Gminy Edward Dudek przyznała nagrody następującym

„Mistrzom ciastkarskim: I - Szymon Schab, II Małgorzata Cichońska - Gęgotek, III - Joanna Danio, IV
wyróżnienie - Danuta Borowik. Był także pokaz modeli
latających przygotowany przez nasze Euroregionalne
Centrum Modelarskie, gry i zabawy przygotowane przez
Nadleśnictwo Lwówek Śląski, Związek Gmin Karkonoskich i Ochotniczą Straż Pożarną Jeżów Sudecki. Każdy
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znalazł coś dla siebie, dorośli mogli się sprawdzić
w konkurencjach sportowych prowadzonych przez
panie: Joannę Słabicką i Agnieszkę Sowińską. Na koniec
wszyscy mogli się bawić przy muzyce "na żywo", którą
prezentował p. Artur Smolka, a także przy największych
hitach polskich i zagrani-cznych list przebojów
prezentowanych przez prowadzącą imprezę p. Iwonę
Majtczak z pomocnikiem Przemkiem Bojarem - znanym
bardziej jako „Kiler" (któremu bardzo dziękuję za pomoc
i wsparcie).

Dni Jeżowa tradycyjnie zakończyła Msza święta
w kościele p.w. św. Stanisława w intencji Mieszkańców
Jeżowa Sudeckiego.
Dziękujemy p. Sołtys - Teresie Mitce, Radzie
Sołeckiej oraz osobom, które wspomagały organizacyjnie i finansowo „Dni Jeżowa", a w szczególności
Dolnośląskiej Izbie Rolniczej we Wrocławiu i Radzie
Powiatowej w Jeleniej Górze za wsparcie finansowe
święta.
Iwona Majtczak

Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny w Płoszczynie
Drugiego czerwca br. na boisku sportowym
w Płoszczynie odbył się Dzień Dziecka zorganizowany
przez Sołtysa i Radę Sołecką. Dzieci oprócz zabawy
uczestniczyły w przygotowanych przez organizatorów

konkurencjach sprawnościowych, za co zostały nagrodzone licznymi nagrodami. Dodatkową atrakcją była
wizyta funkcjonariuszy Policji oraz prezentacja samochodu straży pożarnej. Uczestnicy mogli przejechać się
prezentowanymi pojazdami, a podczas pokazu wozu
strażackiego niektórzy zostali obficie skropieni wodą.
Osoby chętne mogły oznakować swoje rowery oraz
uczestniczyć w prelekcji zorganizowanej przez policję na
temat bezpieczeństwa. Podczas festynu uczestnicy

Obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

posilili się kiełbaskami, watą cukrową i innymi słodkościami. W godzinach popołudniowych do dzieci
dołączyli rodzice, by wspólnie uczestniczyć w festynie
rodzinnym. Wszyscy wspaniale się bawili.
Główną atrakcją imprezy była loteria fantowa. Dochód
z niej zostanie przekazany na zakup materiałów edukacyjno-rozwojowych, które będą dostępne w świetlicy
wiejskiej. Wieczorem odbyła się zabawa pod chmurką
w rytm muzyki dj-a Sova z Czernicy.
Dziękujemy wszystkim za przybycie oraz
niezapomnianą zabawę.
Zastępca Przewodniczącego Rady Sołeckiej
Janina Truchanowicz-Kamińska
czych w Arnsdorf, którego organizatorem był nasz
partner niemiecki - Gmina Vierkirchen.
W obozie uczestniczyli przedstawiciele Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z jednostek: Arnsdorf Hilbersdorf, Czernica, Jeżów Sudecki, Siedlęcin. Po

W dniach 8-10 czerwca 2018 roku, już po raz
szósty, odbył się obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarni-
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przybyciu na miejsce uczestnicy rozbili obozowisko,
a następnie nastąpiło uroczyste powitanie uczestników
obozu przez przedstawicieli Gminy Partnerskiej.
Podczas pobytu młodzież polska i niemiecka brała udział
w zajęciach sprawnościowych: w parku linowym i w komorze dymnej przy użyciu masek i aparatów oddechowych. Zajęcia prowadzili przeszkoleni instruktorzy. Poza
zajęciami sprawnościowymi młodzi strażacy integrowali
się z młodzieżą z Gminy Partnerskiej przy wspólnych
grach i zabawach na powietrzu.
Uczestnicy wyjazdu serdecznie dziękują Gminie
Vierkirchen za organizację i ciepłe przyjęcie. Za rok
organizatorem obozu będzie Gmina Jeżów Sudecki.
dh Leon Szućko

Pierwsze Manewry
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Powiatu Jeleniogórskiego

Komisja ds. młodzieży Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Jeleniej Górze w dniach 26-27
maja 2018 r. zorganizowała I Manewry Strażackie dla
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Powiatu Jeleniogórskiego. Bazą manewrów była remiza OSP KSRG
Czernica. Szerokiego wsparcia w organizacji manewrów
udzieliła Gmina Jeżów Sudecki.
Drużyny stawiły się w Czernicy o godzinie 12.00,
gdzie zostały powitane przez Wiceprezesa Oddziału
Powiatowego ZOSP druha Stanisława Leszcza. Następnie drużyny zostały zakwaterowane w salach remizy.
Po uroczystym apelu członków MDP zapoznano
z kadrą. Uroczystego rozpalenia ogniska dokonali
dowódcy uczestniczących MDP, a następnie wyznaczono
służby w rejonie zakwaterowania.Po apelu przystąpiono
do realizacji programu manewrów. Pierwszą konkurencją była gra terenowa z konkurencjami strażackimi
w punktach kontrolnych, takimi jak: kręgle strażackie,
rozpalanie ogniska w lesie jedną zapałką, rozwijanie
i zwijanie węży W-52 i W-75, rozpoznawanie drzew na
podstawie liści, punkt medyczny, łańcuch wodny. Po
terenowej grze startujący otrzymali 30 minut na regenerację sił.
Drugą konkurencją był rzut kołem ratunkowym
na pachołka. Po obiadokolacji wszyscy wspólnie bawili
się przy ognisku. Manewry odwiedzili Druh Prezes ZOP

ZOSP RP Waldemar Wojtaś oraz Wójt Gminy Jeżów
Sudecki - Edward Dudek i Przewodniczący Rady Gminy
- Wacław Lesik.
Zabawom na dyskotece, przy ognisku i grillu nie
było końca. Liczyła się pomysłowość i zaradność
uczestników. Następnego dnia po noclegu na własnym
sprzęcie, w myśl zasady „Jak sobie pościelisz, tak się
wyśpisz" (ale trzeba przyznać, że uczestnicy nie wykazywali ogólnej chęci do spania), po pobudce, toalecie,
śniadaniu i porannym apelu na prośbę uczestników
z drużynami udaliśmy się na stadion, gdzie rozegraliśmy
mecz piłki nożnej LZS Czernica - KS Maciejowa.
Podczas meczu drużyny były oceniane za: śpiew,
porządek, dyscyplinę i doping. Kibice mieli ze sobą
wszelkie atrybuty do kibicowania. W nagrodę po meczu
otrzymali od Prezesa Klubu Wacława Lesika karton
słodkich i zimnych lodów. Po meczu drużyny wróciły do
remizy, po chwili odpoczynku zjedzono obiad, po którym
zebrała się komisja oceniająca drużyny na manewrach.
Puchar Przechodni Prezesa Oddziału Powiatowego ZOSP RP I Manewrów zdobyła drużyna MDP
Czernica, II miejsce MDP Siedlęcin , III miejsce MDP
Szklarska Poręba. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątki w postaci opasek odblaskowych, długopisów i innych
gadżetów.
Po uroczystym wygaszeniu ogniska Komendant
Manewrów druh Stanisław Leszcz wydał rozkaz rozformowania manewrów i powrotu do jednostek.
We wrześniu jest planowany jednodniowy Rajd Pieszy.
Do zobaczenia za rok na kolejnych manewrach.
Stanisław Leszcz
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Odsłonięcie Słupa Pokoju
na Górze Szybowcowej
Dnia 20 maja 2018 roku o godzinie 12-tej
rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia Słupa Pokoju,

Smolarka oraz wszystkich sympatyków idei propagowania pokoju na świecie.
Idea stawiania Slupów Pokoju powstała w 1976
roku. Od tego czasu postawiono 60 tys. słupów w 100
krajach. Słupy - znaki pokoju stawiane są z inicjatywy
Towarzystwa Modlitwy o Pokój Światowy. Idea postawienia słupa wypłynęła z Fundacji Heiwa i Karkonoskiego Stowarzyszenia Aikido.
Po odsłonięciu słupa nad Górą Szybowcową
przeleciał samolot Wilga z napisem „Niech będzie pokój
na ziemi”.
Kolejnym wydarzeniem było odsłonięcie tabliczek pamiątkowych w galerii sław lotniczych, które
zostały powieszone na ścianie hangaru.

który stanął na Górze Szybowcowej z przesłaniem
„Niech będzie pokój na ziemi" Napis został wykonany
w czterech językach: polskim, niemieckim, czeskim
i japońskim. Uroczystość otworzył i prowadził Dyrektor
Aeroklubu Jeleniogórskiego - Jacek Musiał, który

przywitał przybyłych zaproszonych gości - Starostę
Powiatu Jeleniogórskiego - Annę Konieczyńską, zastępców prezydenta Jeleniej Góry - Jerzego Łużniaka i Piotra
Paczóskiego, Przesa Aeroklubu Polskiego - Jerzego
Makulę, Zastępcę Wójta Gminy Jeżów Sudecki - Artura

Dzień Dziecka w Bozkovie
W ramach współpracy między gminami zostaliśmy zaproszeni przez Gminę Bozkov na obchody
Międzynarodowego Dnia Dziecka oraz Zawodów
Strażackich. Wyjazd odbył się w sobotę dnia 2 czerwca
2018 roku . Zawody sportowo-pożarnicze „O puchar
Starosty Bozkov" rozpoczęły się o godzinie 9.30.
W zawodach udział wzięli nasi strażacy z OSP Czernica.
Na zakończenie rywalizacji Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza ( MDP) Czernica towarzysko zaprezentowała
swoje umiejętności w sztafecie pożarniczej.
O godzinie 14:00 rozpoczęły się konkursy
i zabawy dla dzieci, w których również aktywnie
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Po tych uroczystościach wszyscy mogli podziwiać pokaz Aikido i uczestniczyć w warsztatach japońskiej kaligrafii. W tym samym czasie na Górze Szybowcowej odbywał się kolejny zlot starych szybowców
Grunau - Baby. Można było podziwiać stare szybowce,
które przywieziono z Niemiec, Czech i Austrii. Uczestnicy mogli podziwiać zabytkowe szybowce, które wzbijały się w powietrze i szybowały nad Górą Szybowcową i
Jelenią Górą. Uzupełnieniem akcentu lotniczego był
pokaz modeli latających z Euroregionalnego Centrum
Modelarskiego w Jeżowie Sudeckim.
Dziękujemy serdecznie za uczestnictwo w tych
wydarzeniach. Na kolejny zlot starych szybowców
Grunau - Baby zapraszamy w 2020 roku.
Redakcja

uczestniczyliśmy. Każdy uczestnik otrzymał dyplom
i nagrodę.
Końcowym punktem tego wspaniałego i ciepłego
dnia było przyjacielskie spotkanie przy muzyce Zespołu
„Dj Martinm". W dobrych humorach w godzinach
wieczornych wróciliśmy do domu.
Urszula Leszcz
Projekt "'Wzajemne spotkania nas jednoczą" 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.

Czyste Karkonosze

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jeżowie
Sudeckim w kwietniu i maju brali udział w konkursach
ekologicznych w ramach programu „Edukacja
ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich - Czyste
Karkonosze" - w Konkursie plastycznym „Środowisko

naturalne, w którym pragnę żyć" - XXV edycja dla
uczniów klas 0-III oraz Konkursie fotograficznym
„Przyroda Karkonoszy - Zjawiska" - XI edycja (dla
uczniów kl. IV-VII szkół podstawowych i kl. II-III
gimnazjów). Na Finał konkursów 6 czerwca 2018r.
zakwalifikowano łącznie 24 prace naszych uczniów

(prace plastyczne i fotografie). Festyn pełen atrakcji
odbywał się w parku przy Pałacu w Bukowcu. Było
malowanie na szkle, konkurs na przebranie ekologiczne,
Parkowy bieg przełajowy oraz wiele atrakcji dla dzieci,
min. dmuchane zjeżdżalnie, pokazy GOPR, zajęcia
Leśnego Banku Genów i Nadleśnictwa Śnieżka EDUzy,
przejażdżki konne, rowerem górskim i inne.
Chociaż zdobyliśmy tylko jedną nagrodę Macieja
Mackiewicza - I miejsce w konkursie fotograficznym, to
i tak wszyscy zadowoleni, z upominkami i dyplomami,
wybawieni, powrócili szczęśliwi z wycieczki.
Sylwia Mackiewicz
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Wiosenne wędrówki z plecakiem 9-11 V 2018r.
Trzydniowy wyjazd naszych najmłodszych uczniów,
do gminy partnerskiej Paseky nad Jizerou, to już trzecia
odsłona programu pod nazwą ,,Cztery pory roku na górskim
stoku''. Nasi wychowankowie mogli zapoznać się z ofertą
turystyczną i kulturalną po czeskiej stronie Karkonoszy.
Wśród atrakcji, które mogliśmy zwiedzić, znalazły się między
innymi: Zamek Sychrov, jaskinia dolomitowa w Bozkovie,

nych okazją do spotkania integracyjnego z rówieśnikami
z Czech. W trakcie wspólnego ogniska oraz gier i zabaw
sportowych szybko udało się przełamać pierwsze lody
i bariery językowe. Nasi uczniowie rozegrali również mecz
piłki nożnej na pięknie utrzymanym boisku sportowym
w Bozkovie. W trakcie wyjazdu przygotowaliśmy również
wystawę prac plastycznych o najpiękniejszych miejscach
naszego regionu, która będzie udostępniona do zwiedzania
mieszkańcom gminy Paseky nad Jizerou .
Jesteśmy przekonani, że wyjazd przyczynił się
istotnie do poszerzenia wiedzy na temat atrakcji turystycznych
gmin partnerskich i wzrostu zainteresowania ofertą
podmiotów oferujących swoje usługi w tym pięknym regionie.
Nasi najmłodsi natomiast już zgłaszają wolę częstszych
kontaktów i poszerzania współpracy w celu bliższego
poznania rówieśników z Czech.

huta szkła w Harrachovie oraz najpiękniejsze szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne regionu. Niestety, ze względu na
niekorzystne warunki atmosferyczne ominął nas wjazd na
Śnieżkę czeską kolejką gondolową. Nikt jednak nie narzekał
na brak wrażeń i trudy wędrówki, które z pewnością były
niemałym wyzwaniem dla uczniów klas IV-V szkoły podstawowej. Wszyscy uczestnicy wyjazdu otrzymali okolicznościowe koszulki z informacją o finansowaniu projektu.
W trakcie pobytu w Bożkowie naszym gospodarzem był
sympatyczny ksiądz Krzysztof Mikuszewski z miejscowej
parafii, który zadbał o nasz komfort i dobre samopoczucie.
Pobyt w Bożkowie stał się również dla naszych podopiecz-

Impreza odbyła się w ramach projektu pn. ,,Cztery pory roku
na górskim stoku''. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane
dzięki współfinansowaniu ze Środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za
pośrednictwem Euroregionu Nysa.
koordynator projektu
Artur Breczko
Projekt pn. "Cztery pory roku na górskim stoku'' 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.

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 – 16.15
Wtorek – Czwartek - 8.00 – 8.30 , 10.00 – 14.30
Piątek
- 8.00 – 10.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PONIEDZIAŁEK
30
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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
sfinansowany
Środa
- w godz. 16.00 - 19.00
przez
Czwartek
- 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
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