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Euroregionalne warsztaty modelarskie

nad Jizerou. W warsztatach modelarskich wzięli udział
dzieci i młodzież z Paseky nad Jizerou i Jeżowa
Sudeckiego. Pierwszego dnia po kolacji odbyły się
zajęcia na symulatorze lotu, każdy mógł sprawdzić swoje
umiejętności sterowania samolotem w powietrzu.
Wszyscy byli bardzo zaangażowani i na pewno było to
dla nich duże przeżycie. Drugiego dnia wszyscy
uczestnicy warsztatów modelarskich zebrali się
w pracowni modelarskiej i pod czujnym okiem
instruktorów modelarstwa - Władysława Jagiełły,
Marcina Gurtatowskiego i Rafała Wiaderek
samodzielnie wykonywali modele latające „Inka” -

W ramach realizacji projektu pn. „Euroregionalny piknik modelarski” w dniach 13-14.06.2014 roku
gościliśmy w Euroregionalnym Centrum Spotkań Gmin
Partnerskich przedstawicieli Gminy Partnerskiej Paseky

siostre naszego historycznego Grunau Baby. Najwięcej
zabawy było przy malowaniu modeli. Każdy mógł
pokazać swoje zdolności artystyczne. Największe
zainteresowanie wzbudził model z namalowanymi
herbami Gminy Paseky nad Jizerou. Po warsztatach
każdy mógł przetestować swój model w powietrzu. Po
wielu próbach modele wzbijały się w powietrze i cieszyły
oko konstruktorów. Zadowoleni uczestnicy wraz z modelami wrócili do swoich domów.
Koordynator Bożena Matuszewska
Projekt Euroregionalny „Piknik modelarski” jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Euroregion Nysa

UNIA EUROPEJSKA

8. Radny K. Lewaszkiewicz poruszył sprawy:
- budowy chodnika w Dziwiszowie i przedłużającego
się projektowania, pojawiania się ciągle nowych
problemów,
- projektowania i budowy drogi na „górnym” Dziwiszowie w kontekście protestu mieszkańców,
- realizacji zadania remontu murów oporowych na
potoku Złotucha,
- nieruchomości Dziwiszów 147 i potrzeby pilnego
zwołania posiedzenia komisji komunalnej w celu
wypracowania ostatecznego kierunku rozwiązania
sprawy.
9. Radny A.Koza poruszył problem koszenia poboczy
ul. Polnej i zbierania skoszonej trawy, która zaśmieca
chodnik, drogę oraz rów.
10. Radna K.Tyka poruszyła problem koszenia poboczy
dróg powiatowych w Siedlęcinie.
11. Radny A. Koza podniósł problem brakującego
fragmentu spowalniacza oraz stanu nawierzchni drogi
ul.Leszczynowej.
Ad.2. Przystąpiono do realizacji kolejnego punktu
programu Sesji. Przewodniczący obrad poprosił o przedłożenie informacji przez zaproszonych przedstawicieli
stowarzyszeń i klubów sportowych. W kolejności
przedstawili sprawozdanie z działalności:
Rafał Zych - V-ce Prezes LKS „Lotnik” - sprawozdanie
w załączeniu,
Andrzej Zaremba - prezes GLKS „Jeżów Sudecki” sprawozdanie w załączeniu,
Krzysztof Gurazda - prezes LKS „Piast”,
Roman Hajdamowicz - prezes MKS Moto Klub
Siedlęcin - sprawozdanie w załączeniu.
Dyskusja
Radny K. Lewaszkiewicz - poinformował o swojej
działalności w LKS, o osiągnięciach, bolączkach i potrzebach w działalności klubu.
Radny W. Lesik- poinformował o założeniu drużyny
juniorów w Czernicy.
Radna K. Tyka - podziękowała działaczom za pracę.
Wójt - podziękował działaczom za pracę, reprezentowanie i rozsławianie gminy, krzewienie kultury
fizycznej szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Omówił
osiągnięcia i bolączki oraz potrzeby wszystkich klubów
sportowych.
Sołtys Jeżowa Sudeckiego T. Mitka - podziękowała za
organizację i wsparcie turnieju tenisa stołowego o Puchar
Sołtysa w Jeżowie Sudeckim.
Sołtys Dziwiszowa -W. Szymański - poinformował
o pracach w celu utworzenia placu zabaw i boiska dla
młodzieży oraz poprosił o wsparcie.
Przewodniczący A. Koza - podsumował wystąpienia
dyskusję. Podziękował działaczom za pracę, za czas
poświęcany młodzieży i dzieciom, za pokazywanie
małych miejscowości jako aktywnych propagatorów
sportowego stylu życia.

Sesja Rady Gminy
XXXVI Sesja Rady Gminy Jeżów Sudecki
odbyła się dnia 28 maja 2014 roku w sali Euroregionalnego Centrum Spotkań Gmin Partnerskich w Jeżowie
Sudeckim, posiedzenie otworzył i prowadził Zastępca
Przewodniczącego Rady Gminy Andrzej Koza. W sesji
uczestniczyło 14 radnych, obrady trwały od godziny
14.00 do godziny 16.45.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie Sesji
a/ stwierdzenie kworum,
b/ wybór protokolanta,
c/ wyłożenie protokołu XXXV Sesji Rady Gminy.
2.Sprawozdanie z działalności Stowarzyszeń Ludowych Zespołów Sportowych za 2013 rok:
a/ Ludowy Klub Sportowy "Lotnik",
b/Gminny Ludowy Klub Sportowy "Jeżów Sudecki",
c/Ludowy Klub Sportowy "Piast",
d/Moto Klub Siedlęcin.
3.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy
Gminy Jeżów Sudecki z organizacjami pozarządowymi.
4.Podjęcie uchwał w sprawie :
a/ zmian w budżecie Gminy na 2014 rok,
b/ zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
5.Sprawozdanie z bieżącej pracy Przewodniczącego
Rady i Wójta Gminy.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7.Sprawy różne oraz przyjęcie protokołu z XXXV Sesji
Rady Gminy.
8.Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.
Wnioski i zapytania
1. Radna T. Karmelita zapytała o naprawę drogi i zasypanie dziur w rejonie ul. Kręta 15a .
2. Radna K.Tyka zapytała o termin wytyczenia przebiegu
pasa drogi przez geodetę na ul.. Dolnej.
3. Radna R.Nowogrodzka zgłosiła problemy: zjazdu
przy ul. Górnej 44, wycieku wody przy
przepompowni, podziękowała także za przykrycie
studzienki.
4. Radny K.Gawron zgłosił problem wjazdu przy
nieruchomości Ogrodowa 9a.
5. Radna H.Trojan zgłosiła problemy: podcięcia gałęzi
lipy w rejonie posesji - Płoszczyna 50, braku
oznaczenia przystanku autobusowego (słupa ze
znakiem), koszenia trawy przy drodze powiatowej
Płoszczyna - Dziwiszów.
6. Radna A.Wolak podniosła problem zaoranych dróg
"pod leśniczówką".
7. Radny W. Lesik zapytał o nowe informacje w sprawie
zgłaszanej do pani poseł Z.Czernow na sesji Rady
Gminy, a dotyczącej garbów i nierówności na drodze
Jeżów Sudecki - Płoszczyna i remontu mostu na rzece
Bóbr w Siedlęcinie.
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Ad. 3.
Z uwagi na nieobecność osoby referującej pkt. 3
porządku obrad, złożono wniosek o przeniesienie
sprawozdania na następną sesję.
Przystąpiono do przegłosowania tego wniosku. Przewodniczący obrad zapytał, kto jest za zmianą przyjętego
porządku obrad i wycofaniem punktu nr 3 z porządku
dzisiejszej sesji.
Głosowało - 14 głosów „za” - stan radnych 14 osób .
Przewodniczący posiedzenia stwierdził, że zmieniony
porządek obrad został przyjęty.
Ad. 4
Wójt przedłożył radnym informacje o okolicznościach,
ograniczeniach, wynikach oraz konsekwencjach przetargu na przebudowę ul. Krętej oraz jego wpływu na kształt
projektu uchwały omówionego przez Skarbnika Gminy.
Opinie komisji:
Komisja Budżetu i Spraw Społecznych oraz Komisja
Rolnictwa, Środowiska i Turystyki - opinia pozytywna
i bez uwag .
Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.
Przewodniczący zapytał, kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na
2014 r. niech podniesie rękę ? Głosowało - 13 radnych
„za”, 1 radny głos „wstrzymujący się” - stan radnych - 14
osób.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Przegłosowano drugi projekt uchwały. Przewodniczący
zapytał: kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
niech podniesie rękę ? Głosowało - 13 radnych „za”,
1 radny głos „wstrzymujący się” stan radnych - 14 osób.
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.
Ad.5
W związku z nieobecnością na sesji Przewodniczącego

Rady Gminy sprawozdanie z pracy Przewodniczącego
w okresie międzysesyjnym przedłożone będzie na
kolejnej sesji.
Obszerną informację z pracy Wójta Gminy Jeżów
Sudecki z okresu miedzy sesjami złożył Wójt Gminy
Edward Dudek. W tym okresie wydano 1 zarządzenie,
które zostało omówione. Gmina wzięła udział w targach
TURTEC. Wójt przedłożył informację o przebiegu
i organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego.
Poinformował o przebiegu prac projektowych przy
chodniku w Dziwiszowie. Omówił roboczą wizytę
w Czechach i Niemczech w związku z prowadzeniem
projektów i przygotowaniem realizacji kolejnych. Przedłożył informacje z konferencji w Zgorzelcu na temat
EWT 2014-2020 w nowym okresie programowania
i wspólnym projekcie z Gminą Waldhufen, gdzie Burmistrzem jest Horst Bruckner-projekt ma obejmować
modernizację pałacu w Jänkendorf na centrum
przedszkolne, a w naszej Gminie modernizacja
i przebudowa Szkoły Podstawowej w Jeżowie Sudeckim
przy ul. Krętej 27. Wójt poinformował także o przebiegu
prac nad ZIT Aglo-meracji Jeleniogórskiej i o przebiegu
konsultacji nad poprawioną formułą prawną. Przedłożył
informacje o sprawie „mostku-kładki przy Perle
Zachodu” i proble-mach prawnych z tym związanych.
Poinformował rów-nież o przygotowywaniu wystąpienia
do WODNIKA w sprawie warunków umowy na odbiór
ścieków komunalnych.
Uchwały są zamieszczone w Biuletynie
Informacji Publicznej na stronie internetowej
www.jezowsudecki.pl oraz są do wglądu w Biurze Rady
Gminy Jeżów Sudecki.

Podziękowania

- Pani Kamili Paluch;
- Państwu Iwonie i Arturowi Smolarek;
- Panu Bogusławowi Chodak;
- Państwu Magdalenie i Łukaszowi Lizoń;
- Państwu Monice i Arturowi Szadujko;
- Państwu Annie i Konradowi Dawiec;
- Państwu Joannie i Rafałowi Lachowicz;
- Panu Piotrowi Jędruch;
- Paniom Beacie i Teresie Gudyka- Gościniec „Perła
Zachodu”;
- Państwu Dorocie i Andrzejowi Przybyło;
- Pani Małgorzacie Mamorskiej;
- Pani Katarzynie Kmiecic;
Dziękujemy również wszystkim osobom, które
włączyły się w akcję zbiórki makulatury.

Redakcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskich
NauczycieliTajnego Nauczania w Siedlęcinie i wychowawca klasy II Krystyna Sos pragną wyrazić gorące
i serdeczne podziękowania za okazane wsparcie finansowe oraz za wkład pracy i osobiste zaangażowanie na
rzecz doposażenia sali klasy II w meble szkolne. Dzięki
Państwa pomocy i ofiarności realizacja naszych celów
i zamierzeń organizacyjnych jest łatwiejsza i atrakcyjniejsza.
Dziękujemy za życzliwość, zrozumienie, ofiarność i za dar serca, dzięki którym możemy unowocześniać naszą szkołę tak , aby zapewniać uczniom coraz
to korzystniejsze warunki do nauki.
Podziękowania składamy:
-wójtowi gminy Jeżów Sudecki Panu Edwardowi
Dudek;
-prezesowi Kółka Rolniczego Panu Andrzejowi
Grochala;
- sołtysowi wsi Siedlęcin Panu Marianowi Tyka;

Dyrektor Szkoły
Zuzanna Kozyra- Jędruch
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własnej wartości, a także uświadomienie roli samoakceptacji w życiu człowieka.
Dzięki indywidualnym i grupowym spotkaniom
uczestnicy projektu mają szansę na zdobycie nowych
kompetencji poprzez naukę formułowania dokumentacji

Warsztaty rozwoju osobistego
W ramach realizacji kolejnej edycji projektu
„Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” jego odbiorcy
mają szansę bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach
rozwoju osobistego.

niezbędnej w procesie rekrutacyjnym tj. list motywacyjny, CV przy ubieganiu się o pracę.
Udział w warsztatach z zakresu rozwoju
osobistego jest bezpłatny dzięki współfinansowaniu
projektu „Nowa szansa w gminie Jeżów Sudecki” przez
Unię Europejską.

Warsztaty są doskonałą okazją na zmianę
perspektywy widzenia własnej osoby, zwiększenie
potencjału do tworzenia zdrowych relacji interpersonalnych i polepszenia własnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Celem zajęć jest również rozwijanie
świadomości własnych wad i zalet, budowanie poczucia

Patrycja Długosz

G
K
G M IN N Y O
O ŚR O D EK
PP O M O C YY S P O Ł EE C Z N E JJ
w J e ż ow i e S u d e c k i m

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

Pokazy modelarskie na obchodach
Święta Policji we Wrocławiu

1 sierpnia 2014 roku na terenie przyległym do
Hali Stulecia we Wrocławiu odbyły się uroczystości
związane z obchodami na Dolnym Śląsku 95. rocznicy

4

powstania Policji Państwowej oraz festyn dla mieszkańców.
Poszczególne Komendy Województwa Dolnośląskiego prezentowały się w pawilonach, które były
rozstawione wokół fontann multimedialnych.
Komenda Miejska z Jeleniej Góry również brała
czynny udział w obchodach Święta Policji. Pod
pawilonem Jeleniogórskiej Policji można było zobaczyć
materiały prewencyjne, które promowały bezpieczne
zachowanie nie tylko podczas letniego wypoczynku, lecz
również w trakcie roku szkolnego.
Na zaproszenie funkcjonariuszy Policji pod
namiotem zagościli modelarze z Euroregionalnego
Centrum Modelarskiego z Jeżowa Sudeckiego. Nasza
modelarnia zaprezentowała wystawę „Historia szybownictwa w Grunau - Jeżowie Sudeckim” oraz modele,
które uniosły się w powietrze i wzbudzały sporą
ciekawość licznie przybyłych uczestników festynu. Nie
zabrakło również Ducha Gór - Liczyrzepy, który
opowiadał o atrakcjach naszego regionu, Walończyka mieszkańca Karkonoszy oraz skrzata, który rozdawał

dzieciom agaty - kamienie szczęścia. Była również
okazja spróbowania naszej regionalnej kuchni, przysmaki przygotowała Chata Karkonoska z Karpacza.
Pawilon Komendy Miejskiej z Jeleniej Góry odwiedził
Komendant Główny Policji gen. insp. dr Marek
Działoszyński wraz z Komendantem Wojewódzkim
Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciechem Ołdyńskim.
Podczas trwania festynu na dzieci oraz dorosłych czekało
wiele atrakcji, m.in. występ orkiestry Dolnośląskiej
Policji, pokaz musztry paradnej oraz pokazy tresury
psów służbowych.
Zwieńczeniem trwającego festynu był wspaniały
pokaz fontann multimedialnych, który został specjalnie
przygotowany na 95. rocznicę powstania Policji.
Marcin Gurtatowski
SPRAWOZDANIE Z PÓŁKOLONII
W CHROŚNICY
W tym roku półkolonia w Chrośnicy prowadzona
była od 30.06.2014r. do 25.07.2014r.. Dzieci miały
zajęcia od godz. 8:00 do godz. 13:00.

Każdy dzień rozpoczynał się śniadaniem. Po
śniadaniu dzieci przystępowały do zajęć plastycznych:
malowały farbami plakatowymi, farbami do szkła, robiły
wydzieranki, lepiły z modeliny, robiły rysunki, ozdabiały
świeczniki, obrazki i figurki z gipsu. Tworzyliśmy piękne
kompozycje na drzewkach pokrytych mchem. Dzieci
z szyszek wyczarowały zwierzaki. Malowaliśmy
również dziecięce buziaki farbami do twarzy. W sali
pojawiły się wtedy pieski, kotki, tygryski. Każdego dnia
odbywały się też rozgrywki sportowe: tory przeszkód,
mecze tenisa stołowego, rzuty do celu różnymi
przyborami, układanie budowli na czas, biegi, skoki na
skakance.
Wszyscy z apetytem zajadali się własnoręcznie
zrobioną sałatką owocową, pieczonymi własnoręcznie
ciastkami, ryżem z jabłkami i kiełbaskami z ogniska
pieczonymi na wycieczce.
Podczas zajęć socjoterapeutycznych uczestnicy
półkolonii podnosili świadomość dotyczącą przyczyn

Potrzebna nieduża lodówka

sięgania po nikotynę, alkohol i środki zmieniające
świadomość oraz uzależnień od nich. Poznawali skalę
ryzyka związanego z paleniem papierosów, piciem
alkoholu i podejmowaniem prób z narkotykami. Uczyli
się też umiejętności obrony przed uzależnieniami,
ćwiczyli zachowania asertywne. Podczas zajęć propagowaliśmy zdrowy styl życia bez nałogów i uzależnień.
Dzieci zrobiły plakaty z rymowanymi hasłami.
W ramach półkolonii uczestnicy wyjeżdżali dwa
razy na basen do Jawora. Wszystkie dzieci taplały się
szczęśliwe i zjeżdżały na krętej ślizgawce do wody.
Odwiedziliśmy też Jelenią Górę. Oglądaliśmy panoramę
miasta z wieży i szliśmy Doliną Bobru. Uczestnicy
półkolonii rozkoszowali się też zestawem z McDonald's.

Zadowolone dzieci wraz z opiekunami dziękują
p. Edwardowi Dudkowi, p. Alicji Karmelicie, p. Oli
Pawlak i firmie McDonald's.
Katarzyna Łobocka

Kontakt - 693 475 698 lub 75 7132254
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Sukces reprezentacji gminy
w Finale Dolnośląskim Turnieju Samorządów

PUNKTACJA GENERALNA:
1. GMINA WLEŃ POWIAT LWÓWEK ŚLĄSKI
2. GMINA DZIERŻONIÓW POWIAT DZIERŻONIÓW
3. GMINA JEŻÓW SUDECKI POWIAT JELENIA GÓRA
4. GMINA ŚRODA ŚLĄSKA POWIAT ŚRODA ŚLĄSKA
5. GMINA LUBIN POWIAT LUBIN
6. GMINA ŚWIDNICA POWIAT ŚWIDNICA
7. GMINA ZGORZELEC POWIAT ZGORZELEC
8. GMINA OŁAWA POWIAT OŁAWA
9. GMINA KŁODZKO POWIAT KŁODZKO
10.GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE POWIAT TRZEBNICA

W dniach 6-8 czerwca br. w Ośrodku Szkoleniowo - Sportowym w Nowej Bystrzycy odbył się Finał
Dolnośląski Turnieju Samorządów organizowany
w ramach XV Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców
Wsi i Miast. W finale udział wzięło 10 reprezentacji gmin
i powiatów liczących 5 zawodników (rocznik 1995
i starsi).
Wszystkie drużyny zmierzyły się w 6 konkurencjach sportowych tj.

Kręgle,

rzuty do kosza,

strzelanie z wiatrówki,

rzut lotką do tarczy,

strzał piłką na bramkę 1×1 m. ,

strzelanie z łuku.

58,0 pkt.
47,5 pkt
41,5 pkt
39,0 pkt
36,5 pkt
30,5 pkt
28,5 pkt
22,5 pkt
21,5 pkt
13,5 pkt

W skład reprezentacji gminy weszli: Zbigniew
Sos, Wacław Gwizdała, Dariusz Piasecki, Mariusz
Kwiatkowski, Andrzej Zaremba, Piotr Rostkowski.
Andrzej Zaremba

piątku w godzinach od 9.00 do 14.00 Ogromnie cieszy
fakt, że dzieci bardzo chętnie i licznie uczęszczały na te
spotkania. Prowadzącymi były: pani Zuzanna KozyraJędruch, pani Krystyna Sos oraz pani Dorota Piwowar.
Zajęcia trwały trzy tygodnie. Uczestnicy półkolonii mieli
zapewnione śniadanie, słodkie poczęstunki, ogniska
i liczne atrakcje.
W terminie od 30.06.2014r. do 09.07.2014r.
zajęcia prowadziła Pani Zuzanna Kozyra- Jędruch
z Panią Krystyną Sos. W tym czasie odbywały się liczne
zajęcia plastyczno- techniczne. Uczestnicy wykonywali
plakaty przestrzegające przed piciem alkoholu, paleniem
papierosów, zażywaniem narkotyków oraz zachowaniami agresywnymi. W każdym dniu odbywała się krótka
pogadanka przestrzegająca młodych ludzi przed
używkami i agresywnym zachowaniem. Dzieci brały
czynny udział w licznych rozgrywkach sportowych
w sali gimnastycznej. Graliśmy w „zbijaka”, piłkę
siatkową, piłkę nożną, ringo. Nie zabrakło również
zabaw integracyjnych oraz ruchowych. W tym okresie
odbyły się trzy wycieczki. Pierwszą była piesza wycieczka na Perłę Zachodu. Dzięki sprzyjającej pogodzie
mogliśmy podziwiać piękne widoki oraz skosztować na

Sprawozdanie z półkolonii w Siedlęcinie
Półkolonia w Siedlęcinie rozpoczęła się w tym
roku 30.06.2014r. i trwała do 18.07.2014r. Zajęcia
prowadzone były w budynku Szkoły Podstawowej
w Siedlęcinie przy ulicy Szkolnej 10. Zajęcia te
połączone były z programem profilaktycznym w zakresie
nadużywania alkoholu, narkotyków oraz zachowań
agresywnych. Uczestniczyli w nich zarówno najmłodsi
mieszkańcy naszej wsi, jak i uczniowie klas starszych
naszej szkoły. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do
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„świeżym powietrzu” specjałów kuchni Gościńca Perła
Zachodu. 02.07.2014 r. odbyła się kolejna wyprawa
uczestników półkolonii. Tym razem wybraliśmy się do
Jeleniej Góry. Pierwszym punktem naszej wycieczki była
Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Dzieci
nie tylko zwiedziły wnętrza komendy, ale również miały
możliwość wysłuchania prelekcji na temat pracy
strażaków. Uczestnicy półkolonii mogli ponadto przymierzyć hełm strażacki, zobaczyć wnętrze wozu
strażackiego oraz wyposażenia strażackie w czasie akcji
pożarniczych. To było niesamowite spotkanie dla wielu
uczestników półkolonii. Kolejnym punktem naszej
wycieczki było zwiedzanie Muzeum Karkonoskiego.

W drugim tygodniu półkolonii wybraliśmy się na
wycieczkę do Szklarskiej Poręby. W tym pięknym
mieście zwiedziliśmy Chatę Walońską. Dzieci
wysłuchały opowieści na temat życia i działalności
Walończyków oraz wzięły udział w I stopniu

Wtajemniczenia Walońskiego. Wszyscy uczestnicy
otrzymali wspaniałe pamiątki. Kolejnym punktem naszej
wycieczki było zwiedzanie Muzeum Ziemi „JUNA”.
W tym miejscu obejrzeliśmy piękne kolekcje minerałów
z Polski i świata oraz wyroby ze szkła i ceramiki.
Uczestnicy półkolonii byli bardzo zadowoleni z wycieczki.
W terminie od 10.07.2014r. do 16.07.2014r.
zajęcia z dziećmi prowadziła Pani Dorota Piwowar.
Uczestnicy półkolonii brali udział w licznych zajęciach
plastycznych. Wykonywali pamiątki z wakacji z masy
solnej, układali orgiami oraz tworzyli biżuterię
z modeliny. Nie zabrakło również czasu na gry i zabawy
w sali gimnastycznej.

Dzieci obejrzały wystawę przedstawiającą chałupę
wiejską o charakterystycznej dla jeleniogórskiego
regionu konstrukcji w XVIII/XIX wieku z wyposażonym
wnętrzem, typowymi meblami i innymi przedmiotami
używanymi w gospodarstwie domowym w ubiegłych
wiekach. Obejrzały ponadto kolekcję szkła artystycznego im. Mieczysława Buczyńskiego, która liczy
ponad siedem tysięcy eksponatów. Po wizycie
w Muzeum Karkonoskim udaliśmy się na pyszne lody.
W pierwszym tygodniu półkolonii odbył się
również Dzień Strażaka zorganizowany przez Drucha
Piotra Jędrucha. Dzieci miały okazję nauczyć się zwijać
i rozwijać węże, przymierzyć uniformy strażackie oraz

Organizacja półkolonii to wkład wielu osób,
okazanie serca i chęci zapewnienia dzieciom spokojnych,
bezpiecznych i ciekawych wakacji. Składam serdeczne
podziękowania Pani Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej Pani Alicji Karmelicie, Wójtowi
Gminy Jeżów Sudecki Panu Edwardowi Dudkowi,
Przewodniczącemu Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panu Stanisławowi
Sekule, Sołtysowi wsi Siedlęcin Panu Marianowi Tyka,
Radzie Sołeckiej wsi Siedlęcin, Radzie Rodziców Szkoły
Podstawowej w Siedlęcinie. Dziękuję również Pani
Halinie Rzepa za pomoc w przygotowaniu posiłków oraz
pomieszczeń do organizacji zajęć.
Zuzanna Kozyra- Jędruch

uczestniczyć w zabawach ruchowych zorganizowanych
przez OSP Siedlęcin. Uśmiech nie znikał z twarzy
uczestników półkolonii. Nie zabrakło w tej świetnej
zabawie czasu na krótką lekcję dotyczącą zasad
bezpieczeństwa, zachowania się podczas pożaru,
znajomości numerów alarmowych.
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Pokaz modeli latających w Pasekach nad Jizerou
W dniu 2 sierpnia 2014 roku przedstawiciele Koła
Modelarskiego byli z wizytą w Gminie Partnerskiej
Paseky nad Jizerou. Po przyjeździe Paseky nad Jizerou
powitały nas piękną słoneczną pogodą, ale po dotarciu na

Największym zainteresowaniem mieszkańców
Paseky nad Jizerou cieszyły się modele sterowane radiem
i kwadrokopter, który wykonywał zdjęcia z góry. Po
rozegraniu konkurencji zostaliśmy zaproszeni przez
Starostkę Hanę Růžičkovą na poczęstunek, po którym
rozdano symboliczne nagrody.
Podczas tych spotkań nawiązało się wiele
znajomości wśród naszych mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży. Wspólna pasja - modelarstwo ułatwiła wspólne kontakty. Spotkania modelarzy
i sympatyków modelarstwa będą stałym punktem
w kalendarzach imprez gmin partnerskich.

łąkę, na której miała odbyć się prezentacja, niebo się
zachmurzyło; zbliżała się burza, ale na szczęście burza
przeszła bokiem i mogliśmy spokojnie prezentować
pokaz modeli latających. Rozegrano konkurencje
z udziałem modeli wykonanych na warsztatach
modelarskich w Jeżowie Sudeckim „Inka” i „Jaskółka”.

Koordynator Bożena Matuszewska
Projekt Euroregionalny „Piknik modelarski" jest współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków
budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Euroregion Nysa

UNIA EUROPEJSKA

Organizację czasu wolnego dla dzieci w Czernicy
zaplanowano w formie półkolonii w szkole w dniach od
30.06.2014 do 18.07.2014r. Zgłosiło się 28 dzieci
w wieku od 5 do 15 lat.
W tym roku korzystając z funduszy wyasygnowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Jeżowie Sudeckim, można
było zaplanować i zrealizować wiele atrakcji dla
zapisanych uczestników. Dzieci przez trzy tygodnie
spędzały czas od 8.00 do 13.00 ze sobą i opiekunami.
Wychowawstwo sprawowały panie: Joanna Cimosz Nowak, Dorota Gudakowska, Anna Kochanowska
i Beata Dreszer.
W pierwszym tygodniu dzieci uczestniczyły
w wycieczce do Jeleniej Góry, zwiedzając Wieżę
Krzywoustego, która liczy ponad 100 lat, a której budowę
zakończono na 800-lecie Jeleniej Góry w 1811 roku.

Sprawozdanie z półkolonii
w Szkole Podstawowej w Czernicy - wakacje 2014

8

Pobyt w Jeleniej Górze stał się także okazją do
odwiedzenia ulubionego przez dzieciaki McDonalda.
Inną atrakcją w szkole były warsztaty plastyczne
prowadzone przez instruktora pt. „Gipsomalowanie”,
podczas których dzieci wykazały się inwencją
w ozdabianiu odlanych z gipsu form o różnej tematycekwiaty, maski, zwierzęta itp. Z gipsu powstaje kreda
szkolna, którą można rysować, zarówno na kartkach jak
i na boisku.
Ciekawe zajęcia o Japonii dostarczyły wiedzy
o ludziach, kulturze i obyczajach, stały się też okazją do
wykonania w technice orgiami prac przestrzennych pt.
"Ptaki".
W ramach realizacji programu profilaktyki
i przeciwdziałaniu negatywnym zachowaniom dzieci
i młodzieży przeprowadzono pogadankę nt. konsekwencji palenia papierosów, picia alkoholu czy
zażywania narkotyków. Podsumowaniem zajęć były
rozmowy i praca w zespołach pt. „Mamo nie pij i nie pal,
bo mnie trujesz” w formie plakatu.

pomysłowych prac plastycznych, łącząc np. plastik z
papierem czy gliną. Wychowawczynie podsuwały temat i
różne materiały, a uczestnicy wykazywali się inwencją,
tworząc ciekawe prace. W czasie półkolonii dzieci
równie chętnie uczestniczyły w grach, zabawach
ruchowych na świeżym powietrzu. A pogoda tego roku
dopisała.
Przez trzy tygodnie, codziennie, panie Dorota
Malczewska (studentka informatyki) i Natalia Rozum
(licealistka) z Czernicy przychodziły do nas i prowadziły
warsztaty muzyczne. Jako wolontariuszki, rozśpiewaniem uatrakcyjniły pobyt dzieci na półkoloniach. Za tę
pracę i wzór do naśladowania należą się im szczególne
podziękowania. Przy okazji dziękujemy pani Monice
Szablińskiej, która upiekła dla dzieci pyszne ciasto
z owocami.
Podsumowaniem półkolonii było ognisko
z kiełbaskami, z którego wygonił nas gwałtowny deszcz.
Dobrze, że to na zakończenie! Na koniec dzieci
otrzymały upominki: pisaki, zeszyty i długopisy
z propozycją pisania "pamiętnika z wakacji".
Dziękujemy Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe,
a p. Wójtowi i G.O.P.S - owi za zainteresowanie
organizacją półkolonii.
Wszyscy pożegnali się, ciesząc się, że kolejny raz
półkolonie zakończyły się bezpiecznie, w miłej
atmosferze. Do zobaczenia po wakacjach!!

W czasie półkolonii dzieci poznały wiele nowych
technik plastycznych np. lepienie z gliny, malowanie
balonem, quilling (ozdoby wykonane z cienkich,
kolorowych paseczków papieru), fotodrapanka, malowanie farbką z klejem itp. Prace zostały wyeksponowane
w szkole na tablicach i będą dla niej ozdobą, a także
pamiątką z wakacji. Przy okazji zajęć plastycznych pt.
„Człowiek - woda” dzieci rozmawiały o sposobie
spędzania wolnego czasu, o nudzie i możliwości
wykorzystania surowców wtórnych do tworzenia

Wychowawca Beata Dreszer

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czernicy P. Joannę
Cimosz-Nowak, P.Annę Skórę wraz z chórem
„Czerniczanki”, Przewodniczącego Rady Gminy Jeżów
Sudecki P.Artura Smolarka oraz Wójta Gminy P.Edwarda
Dudka, oddała głos Sołtysowi wsi Adolfowi Rozumowi,
który skierował swą wypowiedź do Seniorów.
Następnie zabrał głos Przewodniczący Rady Gminy
Jeżów Sudecki P.Artur Smolarek, Wójt Gminy P.Edward
Dudek oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czernicy
P. Joanna Cimosz-Nowak.

Dzień Seniora w Czernicy
Dnia 21czerwca 2014r.w świetlicy wiejskiej
w Czernicy zorganizowano po raz czwarty Dzień
Seniora. Uroczystość została zorganizowana przez Radę
Sołecką i Sołtysa. Po uroczystym powitaniu przez
przewodniczącą Rady Sołeckiej P.Ewę Smolnicką
w pierwszej kolejności Seniorów, którym ten dzień był
poświęcony, oraz przedstawieniu przybyłych gości:
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choreografię do wykonania tańca hip-hop i tańca
nowoczesnego (w międzyczasie zmiana stroju),

Natalia Rozum zaśpiewała trzy utwory:"Amsterdam"
Jakuba Brela, „Matka Boska Częstochowska” do
wiersza Jana Lechonia, „Życie na różowo" Edith Piaf.

Po złożeniu Naszym Seniorom najserdeczniejszych życzeń przyszedł czas na bogato przygotowany
program artystyczny, który umilił czas wszystkim
zebranym, a przedstawiał się następująco:

Chór szkolny „Czerniczanki” pod dyrekcją Pani
Anny Skóry wystąpił z nowym projektem przedstawieniem „Koziołek Matołek”,

Ewelina Pałka sama wybrała muzykę i przygotowała

Dziękujemy Państwu za mile spędzony czas przy
ciastku, kawie, herbacie i lampce szampana oraz ciepłych
przekąskach, który stał się okazją do wspólnych rozmów,
wspomnień i ucieczką od codziennych trosk. Jesteśmy
Wam wdzięczni, Szanowni Seniorzy, że przyjęliście
nasze zaproszenie i przybyliście na spotkanie.
Szczególne podziękowania kieruję do pań, które
poświęciły swój czas na przygotowanie przepysznych
wypieków: P.Janiny Kozłowskiej, P.Danuty Szablińskiej,
P.Beaty Wójcik, P.Krystyny Piwińskiej, P.Marii Niedzielskiej, P.Urszuli Leszcz, P.Danuty Bryk, P. Elżbiety Giers,
P.Katarzyny Łuszczyńskiej, P.Moniki Rozum, P.Janiny
Smolnickiej, P.Natalii Smolnickiej, P.Magdaleny
Smolnickiej. Wszystkim zaangażowanym w organizację
Dnia Seniora w Czernicy bardzo serdecznie dziękujemy.
Ewa Smolnicka
Rada Sołecka w Czernicy

Mini Półmaraton Henrykowski
Mimo, że okres wakacyjny w pełni, młodzi
biegacze z Siedlęcina wyruszyli w daleki wyjazd do
Henrykowa koło Ziębic. Tam 09.08.2014 r. na terenach
opactwa cystersów odbył się III Półmaraton Henrykowski dla dorosłych oraz III Mini Półmaraton dla dzieci
i młodzieży. Zawodnicy wystartowali w 2 kategoriach
wiekowych, osiągając bardzo dobre wyniki. Najlepiej
wypadli:
I miejsce
Dominika Kulczewska
w biegu na 1000 m
Eliasz
Garliński
w biegu na 1000 m
II miejsce
Aleksandra Guzowska
w biegu na 450 m
Klaudiusz Bukraba
w biegu na 1000 m
III miejsce
Marta Marchewka
w biegu na 450 m
Karolina Guzowska
w biegu na 1000 m

Serdecznie gratulujemy !!!
Andrzej Zaremba
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Sprawozdanie z zajęć półkolonii letniej
w Płoszczynie
W dniach od 30 czerwca do 18 lipca 2014 roku
w świetlicy wiejskiej zorganizowana została półkolonia
letnia. Uczestnikami były dzieci w wieku przedszkolnym
oraz uczniowie szkoły podstawowej.
Półkolonia finansowana była ze środków Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Jeżowie Sudeckim. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.30 do 13.30.
W trakcie trwania półkolonii starałam się
zapewnić dzieciom poczucie bezpieczeństwa poprzez
stały rytm dnia (schodzenie się uczestników, zabawy
w grupach lub zajęcia plastyczne, wspólne przygotowanie posiłków, śniadanie, gry i zabawy ruchowe,
podwieczorek, wspólne zabawy).
Półkolonie zaczęliśmy od wspólnego ustalenia
zasad panujących w grupie, ponieważ była to praca
wszystkich uczestników dużo łatwiej było egzekwować
od nich zachowania pożądane. Stworzyliśmy także
„drzewo”, wyszukując swoich mocnych stron. Każde
dziecko odrysowało swoją dłoń, a na każdym palcu dłoni
wypisywało jedną swoją pozytywną cechę. Wszystkie
„dłonie” stworzyły koronę drzewa.

W trakcie półkolonii dzieciaki uczestniczyły
w różnorodnych warsztatach plastycznych. Tworzyliśmy
plakaty mówiące o skutkach nadużywania alkoholu,
narkotyków, paleniu papierosów, skutkach agresywnych
zachowań, zdrowym trybie życia. Każde dziecko ulepiło
swojego Anioła Stróża z masy solnej, którego po
wysuszeniu ozdobiło, malując farbami.
Poprzez wspólne przygotowywanie zróżnicowanych
śniadań i podwieczorków mówiliśmy na temat zdrowego
odżywania, czego produktem finalnym stały się również
Obóz rekreacyjno - wypoczynkowy
Nowy Dębiec 19.07.2014 -01.08.2014 r.
Kolejny raz Gminny Ludowy Klub Sportowy
„Jeżów Sudecki” zorganizował dla dzieci i młodzieży
z terenu gminy obóz rekreacyjno - wypoczynkowy.
24 uczestników spędziło dwa tygodnie nad jeziorem

przepiękne plakaty, które teraz ozdabiają świetlicę
wiejską, w której odbywały się zajęcia. Przez te działania
dzieci nauczyły się pracy w grupie, wzajemnego
słuchania i dochodzenia do kompromisów.
W trakcie trwania półkolonii zorganizowane
zostały także zawody sportowe oraz różnorodne zabawy
na świeżym powietrzu - ponieważ każdy uczestnik wie,
że ruch to zdrowie. Dla młodszych uczestników został
zorgani-zowany konkurs rysowania kredą na asfalcie,
natomiast wśród starszych szukaliśmy króla strzelców.

Nieodzownym elementem półkolonii są wycieczki. Mnie udało się zorganizować dwie wycieczki.
Pierwszą był wyjazd na basen do Term Cieplickich, gdzie
każdy uczestnik mógł wypróbować swoje umiejętności
pływackie, skorzystać z jacuzzi czy sprawdzić swoją
odwagę, zjeżdżając z jednej z kilku zjeżdżalni. Po
szaleństwach w wodzie odwiedziliśmy plac zabaw w
pobliskim parku, gdzie wszyscy ci, którym mało było
szaleństw w wodzie mogli, się jeszcze pobawić. Drugą
wycieczką był wyjazd do kina LOT w Jeleniej Górze,
które udostępniło tylko dla nas całą salę w trakcie
projekcji filmu: „Gang Wiewióra”. W drodze powrotnej
z kina wstąpiliśmy do restauracji MC Donald`s.
Ponieważ ostatnim dniem była wycieczka do
kina. To dyskotekę na zakończenie kolonii zorganizowaliśmy przedostatniego dnia. Każdy z uczestników
mógł przynieść swoją ulubioną muzykę. Zabawa była
udana.
Podsumowując mogę stwierdzić, że założone
cele zostały w pełni zrealizowane. Dzieci biorące udział
w zajęciach miały możliwość czynnego spędzania czasu
wolnego, a zajęcia, gry i zabawy oraz wycieczki dały
możliwość korzystnego rozwoju dzieci.
Aleksandra Szkaradek
Wonieść w Nowym Dębcu /powiat Kościan/. Bazą naszą
były domki kempingowe Ośrodka Rekreacji i Sportu
gminy Kościan oraz Kompleks Gastronomiczno Hotelowy „Niedźwiedź” Opiekunami byli nauczyciele
wf-u Zbigniew Sos i Andrzej Zaremba.
W czasie pobytu odbyło się bardzo dużo zajęć
sportowo - rekreacyjnych. Kąpaliśmy się na strzeżonym
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turnieju tenisa stołowego i badmintona,

turnieju ringo i remika,

pływaniu i biegach przełajowych,

jeździe na gokartach i zawodach strzeleckich,

zawodach w boule /petanka/ i turnieju w darta,

kalamburach i dyskotekach,

ślubach obozowych i konkursie plastycznym,

konkursie czystości i podchodach,

wieczorach humoru i dowcipów,

konkursie „jeden z dwunastu” i „Jaka to melodia”,

przejażdżce motorówką po jeziorze.

kąpielisku, odbyły się wycieczki rowerami wodnymi
i kajakami po jeziorze. Byliśmy na dwóch wycieczkach
autokarowych: w Lesznie, gdzie skorzystaliśmy
z atrakcji kompleksu wodnego „Akwawit”, oraz
w Poznaniu. W Poznaniu odwiedziliśmy nowoczesny
Park Wodny „Termy Maltańskie” oraz kibicowaliśmy
Lechowi Poznań w rewanżowym meczu piłki nożnej
z estońskim zespołem NOMME Kalju.

Czas wypoczynku szybko minął, zdrowi, zadowoleni
wróciliśmy do domu. Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby
nie wsparcie finansowe następujących firm i osób
prywatnych:

Rada Sołecka wsi Siedlęcin,

Kółko Rolnicze w Siedlęcinie,

Bogusław Chodak - Stacja Paliw w Siedlęcinie,

Państwo Joanna i Rafał Lachowicz,

Firma ENCO - Paweł Podolski,

Jeleniogórska Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa
w Jeleniej Górze,

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe R A T E X
w Jeżowie Sudeckim,

Fabryka Mebli Marut w Jeżowie Sudeckim,

Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych Kaja Krzysztof Jamrożak,

PIKU INKOBUD Złotoryja,

Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych
KARMAK - Ryszard Hardziej.
Serdecznie dziękujemy wójtowi gminy Panu Edwardowi
Dudkowi za życzliwość oraz pomoc w pozyskaniu
sponsorów.
Zbigniew Sos
Andrzej Zaremba
uczestnicy
oraz rodzice

Podczas obozu odbył się symboliczny „chrzest”,
który przechodzili uczestnicy będący pierwszy raz na
obozie. Czas wolny mieliśmy wypełniony. Braliśmy
udział w:

Urząd Gminy Jeżów Sudecki ul. Długa nr 63
58-521 Jeżów Sudecki
e-mail: gmina@jezowsudecki.pl
www.jezowsudecki.pl
tel./fax 757-132-254, 757-132-255, 757-132-257
Czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 - 15.30
Kasa czynna jest w godzinach 8.00 - 15.00
z przerwą w godzinach 8.30 - 10.00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
PRZYJMUJE
INTERESANTÓW
W SPRAWACH SKARG
I WNIOSKÓW W KAŻDY
PIĄTEK OD GODZINY
14.00 DO 15.30

Drogi czytelniku
gdy już nasz Biuletyn
będzie niepotrzebny
przekaż go innym
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